
UCHWAŁA NR XV/127/2015
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

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

Rada Miasta Sandomierza

wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 754 rozdz. 75414 § 4300 o kwotę 14 000,00 zł
Dz. 754 rozdz. 75414 § 4210 o kwotę 5 000,00 zł
Łącznie: 19 000,00 zł

§ 2. 

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 851 rozdz. 85195 § 4210 o kwotę 19 000,00 zł
Łącznie: 19 000,00 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 – Zmniejszenie wydatków budżetowych

Dz. 754 Rozdz. 75414 § 4300 o kwotę 14 000,00 zł
Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Obrona cywilna§ Zakup usług

pozostałych;

Zmniejszenie planu wydatków w tym paragrafie wynika z braku konieczności dokonania przeglądu i
konserwacji syren miejskiego systemu alarmowego w roku 2015 (system jest stosunkowo nowy i sprawny -
próba głośnego użycia, przeprowadzona w dniu 1.08.br wykazała 100% sprawności). W związku z
powyższym niewykorzystane środki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie zakupu defibrylatorów.

Dz. 754 rozdz. 75414 § 4210 o kwotę 5 000,00 zł
Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Obrona cywilna § Zakup
materiałów i wyposażenia;

Zmniejszenie planu wydatków z tego paragrafu wynika ze zmniejszonej potrzeby uzupełnienia zapasów
magazynowych na potrzeby obrony cywilnej.

§ 2 – Zwiększenie wydatków budżetowych”

Dz. 851 rozdz. 85195 § 4210 o kwotę 19 000,00 zł
Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność § Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu wydatków związane jest z zakupem dwóch sztuk defibrylatorów AED PLUS
z wyposażeniem, niezbędnych do poprawy bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców ale i turystów.
Zakupione defibrylatory mają zostać umieszczone na terenie Sandomierza, jeden na placu targowym przy
ul. Przemysłowej w Sandomierzu, a drugi na budynku stadionu miejskiego przy ul. Koseły.
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