
UCHWAŁA NR L/670/2017
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i art. 215 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077)

Rada Miasta Sandomierza

wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 
Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :
Dz. 758 Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 1 500,00 zł
Łącznie: 1 500,00 zł

§ 2. 
Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :
Dz. 754 Rozdz. 75414 § 3030 o kwotę 1 500,00 zł
Łącznie: 1 500,00 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

Piotr Chojnacki
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UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie wydatków w
dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) w rozdziale 75414 (Obrona cywilna) w
paragrafie 3030 (Różne wydatki na rzecz osób fizycznych) o kwotę 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na
wypłatę świadczenia rekompensującego, które wypłacane jest żołnierzowi rezerwy powołanemu na
ćwiczenia wojskowe, jeżeli w związku z tym powołaniem utracił dochody w zakładzie pracy, a wysokość
żołdu otrzymanego za ćwiczenia wojskowe nie pokrywa tych strat. Świadczenie rekompensujące wypłaca
się żołnierzowi za okres odbytych ćwiczeń wojskowych. Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń
wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa wyżej,
pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie
może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia   w sektorze
przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń
wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek
uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy,
złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych. Świadczenie
pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu
odbytych ćwiczeń wojskowych.

Środki na powyższy cel w kwocie 1.500,00 zł zostały przesunięte z działu 758 (Różne rozliczenia) z
rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne) z paragrafu 4810 (Rezerwy).
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