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BP.I.3021.2.38.2017 

Zarządzenie Nr 2316/2017 
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok. 
 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 listopada 
2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 198 z 
późn. zm.) oraz Uchwały Nr 402/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2017 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: 
 

Paragraf 1 
 
Zwiększa się plan dochodów o kwotę  20 386,- 
 
Zadania zlecone ustawowo gminie 
 
Dział 855 - Rodzina w kwocie  2 678,-/BPI/ 
 
Rozdział 85595 - Pozostała działalność w kwocie  2 678,- 
Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie  2 678,- 
 
Zadania zlecone ustawowo powiatowi 
 
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie  17 708,-/BPI/ 
 
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie  17 708,- 
Paragraf 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie         
17 708,- 
 
Zwiększa się plan wydatków o kwotę  20 386,- 
 
Zadania zlecone ustawowo gminie 
 
Dział 855 - Rodzina w kwocie  2 678,-/MOPS/ 
 
Rozdział 85595 - Pozostała działalność w kwocie  2 678,- 
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie  2 600,- 
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78,- 
 
Zadania zlecone ustawowo powiatowi 
 
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie  17 708,-  
/KMPSP/ 
 
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie  17 708,- 
Paragraf 3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i 
funkcjonariuszom w kwocie  11 920,- 
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Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie  5 000,- 
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie   788,- 
 

Paragraf 2 
 
Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: 
 
Zadania własne gminy 
 
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie  600 000,- 
 
Z 
Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe w kwocie  600 000,- /MOPS/ 
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie  600 000,- 
 
Do 
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie  600 000,- /MOPS/ 
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie  600 000,- 
 
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie  20 000,- 
 
Z 
Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie  20 000,- /UM/K/ 
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie  20 000,- 
 
Do 
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie  20 000,- /UM/K/ 
Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie            
20 000,- 
 
Zadania własne powiatu 
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie  960 000,- 
 
Z 
Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne w kwocie  60 000,- /UM/WE/ 
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie  
60 000,- 
 
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie  900 000,- /UM/WE/ 
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie  
900 000,- 
 
Do 
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie  900 000,- /UM/WE/ 
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie  
900 000,- 
 
Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne w kwocie  15 000,- /UM/WE/ 
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie  
15 000,- 
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie  30 000,- /UM/WE/ 
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Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie  
30 000,- 
 
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 
liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie  15 000,- 
/UM/WE/ 
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie  
15 000,- 
 
Przesunięcia między zadaniami 
 
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie  100 000,- 
 
Z 
Zadania własne powiatu /UM/WE/ 
 
Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w kwocie  100 000,- 
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie  
100 000,- 
 
Do 
Zadania własne gminy /UM/WE/ 
 
Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie  100 000,- 
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie  
100 000,- 

 
Paragraf 3 

 
Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: 
 
Zadania własne gminy 
 
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie   23,- 
 
Rozdział 75416 - Straż gminna /miejska/ w kwocie   23,- 
 
Z 
Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie   23,-/SM/ 
 
Do 
Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie   23,-/SM/ 
Zadanie: BE 50 p „Zakup samochodu” w kwocie 23,- 
 
Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie  135 000,- 
 
Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie  135 000,- 
 
Z 
Paragraf 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 
221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie  135 000,- /UM/ZS/ 
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Do 
Paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych w kwocie  100 000,- /UM/ZS/ 
Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom w kwocie  35 000,- /UM/ZS/ 
 
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie  12 100,- 
 
Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie  12 100,- 
 
Z 
Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie  12 100,- /ZUK/ 
Zadanie: IF 85 p „Zakup dwóch samochodów dostawczo-osobowych z podwójną kabiną” w kwocie 
4 000,- 
Zadanie: IF 91 p „Zakup walca wibracyjnego ręcznie prowadzonego” w kwocie 8 100,- 
 
Do 
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie  2 100,- /ZUK/ 
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie  10 000,- /ZUK/ 
 

Paragraf 4 
 
Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej 
 
Zadania własne gminy 
 
Z  
Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie  10 000,-/UM/BP/ 
 
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie  10 000,- 
Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie  10 000,- 
 
Do  
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie  10 000,-/UM/WFU/ 
 
Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie  10 000,- 
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie  10 000,- 
 

Paragraf 5 
 

Dokonuje się podziału dotacji w dziale 851–ochrona zdrowia, w rozdziale 85195-pozostała działalność, 
w paragrafie 2800–dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
 
Dokonuje się podziału dotacji w dziale 851–ochrona zdrowia, w rozdziale 85195-pozostała działalność, 
w paragrafie 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
 

Paragraf 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

PREZYDENT MIASTA 
 
                 (-) Radosław Witkowski 
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Uzasadnienie : 

 
1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 855 w kwocie 2 678,- w zadaniach 

zleconych gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 118/2017 z 
dnia 31.05.2017r. Powyższe środki przeznaczone są na pomoc finansową wynikającą z 
realizacji Rządowego programu wspierania niektórych osób, pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. 
oraz realizacji Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia 
pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 
2013r. zmienionej uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. 

 
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 754 w kwocie 17 708,- w zadaniach 

zleconych powiatowi dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego                   
Nr 129/2017 z dnia 08.06.2017r. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę pomocy 
mieszkaniowych oraz wydatki bieżące KMPSP w Radomiu. 
 

3. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w 
kwocie 600 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zwiększenia środków w 
planie wydatków MOPS na pomoc w formie dożywiania w części finansowanej ze środków 
własnych gminy. 

 
4. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w 

kwocie 20 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków w 
planie wydatków Domu Kultury „Borki” na organizację Święta Chleba i Rekonstrukcję 
Historyczną 15 sierpnia. 

 
5. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w 

kwocie 960 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia 
środków finansowych dla szkół i placówek oświatowych na wypłatę dotacji. 

 
6. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w 

kwocie 100 000,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy wynika z konieczności 
zabezpieczenia środków finansowych dla szkół i placówek oświatowych na wypłatę dotacji. 
 

7. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w 
kwocie 23,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zwiększenia środków na 
zadaniu inwestycyjnym „Zakup samochodu” w związku z koniecznością dokonania opłaty 
rejestracyjnej do nowo zakupionych pojazdów służbowych. 
 

8. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w 
kwocie 135 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia 
środków na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. 

 
9. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w 

kwocie 12 100,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków 
w planie wydatków Zakładu Usług Komunalnych na zakup polisy ubezpieczenia dla nowo 
zakupionych samochodów służbowych oraz sprzętu i wyposażenie na potrzeby w/w jednostki. 
 

10. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 750 w kwocie 10 000,- w zadaniach 
własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie kompletu 
dokumentów w tym studium wykonalności przy aplikowaniu wniosku dotyczącego projektu pn. 
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Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 - Ograniczenie 
zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. 
 


