
UCHWAŁA NR XLVI/582/2017
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 30 sierpnia 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 2016 poz. 446 ze zm. ) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 
Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta
Dz. 754 rozdz. 75414 § 4210 o kwotę 18 000,00 zł

§ 2. 
Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :
Dz. 754 rozdz. 75411 § 6170 o kwotę 18 000,00 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

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 75411
(Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) w § 6170 (wpłaty jednostek na państwowy
fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych). Środki finansowe
w wysokości 18.000,00 zł zostaną przekazane za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w ramach Funduszu Wsparcia PSP na zakup i wyposażenie
specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego „Świętokrzyskie”, funkcjonującej
w strukturach jednostki. Działalność specjalistycznej grupy wodno-nurkowej jest bardzo ważnym
ogniwem prawidłowego i sprawnego funkcjonowania systemu ratowniczego. Użytkowane obecnie
wyposażenie jest wyeksploatowane, wymaga częstych i kosztownych napraw, a część nie nadaje się
do użytkowania. Zakup nowego wyposażenia znacznie poprawi skuteczność działań nurków-
ratowników oraz podniesie poziom ich bezpieczeństwa.

Środki na realizację powyższego zadania w kwocie 18.000,00 zł zostały przesunięte z działu 754
(Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa), Rozdziału 75414 (Obrona cywilna),
z paragrafu 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia).
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