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WB.I.3021.1.7.2018 

 Druk nr 554 
 

 

Uchwała Nr 629/2018 

 Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 20.03.2018 roku 
 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2018 rok. 
 
Na podstawie art.18, ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875 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 2017r. 
poz.1453 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 
 
 
 

Paragraf 1 
 

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego 

 

 

Dział 600 – Transport i łączność 
 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje 
się wydatków na drogi gminne) 
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
z 

Zadanie DR 01 pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu –  ulicy Wojska 
Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz 
z przebudową ul. Zwolińskiego (udział własny)” 
na 
zadanie Dr 01 pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu –  ulicy Wojska 
Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz 
z przebudową ul. Zwolińskiego”  

 
 

Paragraf 2 
 

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 320 000,- 
 
Zadania własne powiatu 
 
Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 28 320 000,-  /WBI/ 
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Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje 
się wydatków na drogi gminne) w kwocie 28 320 000,- 
Paragraf 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 28 320 000,- 
 
 
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 320 000,- 
 
Zadania własne powiatu 
 
 
Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 28 320 000,-  /MZDIK/ 
 
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje 
się wydatków na drogi gminne) w kwocie 28 320 000,- 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 320 000,- 
zadanie Dr 01 pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu –  ulicy Wojska 
Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz 
z przebudową ul. Zwolińskiego” w kwocie 28 320 000,- 
 
 
 

Paragraf 3 

 
W wyniku zmian określonych w w/w paragrafach ustala się: 
 
Dochody w łącznej kwocie        1 169 749 305,- 
z tego: 
a) bieżące w kwocie     1 126 046 582,- 
b) majątkowe w kwocie        43 702 723,- 
 
Wydatki w łącznej kwocie                 1 214 291 518,- 
z tego: 
a) bieżące w kwocie     1 034 762 466,- 
b) majątkowe w kwocie       179 529 052,- 
 

 

Paragraf 4 

 
W wyniku zmian kwot planu wydatków majątkowych dokonuje się zmiany Tabeli Nr 3 
do Uchwały Budżetowej na 2018 rok nr 604/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 
stycznia 2018 roku „Budżet Gminy Miasta Radomia na 2018 rok w zakresie wydatków 
majątkowych” – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
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Paragraf 5 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 
 

Paragraf 6 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
  
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
         Dariusz Wójcik 
 


