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WB.I.3021.1.13.2018 
 Druk nr584 

 

 

Uchwała Nr 652/2018 

 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 23.04.2018 roku 

 

w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „c” „d”, ”e”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1875 ), art. 12 pkt.5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 
1868), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 258, 
oraz art. 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2017 roku poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje: 
 
 

Paragraf 1 
 
 
Zwiększa się plan wydatków o kwotę  1 011 040,- 
 
 
Zadania własne gminy 
 
 
Dział 600 - Transport i łączność w kwocie  240 000,-  /MZDIK/ 
 
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie  240 000,- 
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie  240 000,- 
 
 
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie  339 840,-  /UM/KP/ 
 
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie  339 840,- 
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie  2 000,- 
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie  133 640,- 
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie  204 200,- 
 
 
Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie  61 200,-  /UM/ZS/ 
 
Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie  61 200,- 
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie  61 200,- 
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Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie  320 000,-  

/ZUK/ 
 
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie  60 000,- 
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie  60 000,- 
 
Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie  260 000,- 
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie  160 000,- 
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie  50 000,- 
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie  40 000,- 
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie  10 000,- 
 
 
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie  50 000,-  /UM/K/ 
 
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie  50 000,- 
Paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych w kwocie  50 000,- 
 
 

Paragraf 2 
 
W wyniku zmian kwot dotacji dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej 
na 2018 rok nr 604/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2018 roku „Dotacje 
celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych 
w 2018r.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

 

Paragraf 3 
 
W wyniku zmian określonych w Paragrafie 1 zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 
2018 rok o kwotę  1 011 040,- 
 
 

Paragraf 4 
 
W wyniku zmian określonych w Paragrafie w/w kwota planowanego deficytu wynosi 
47 020 483,- 
 
 

Paragraf 5 
 
W związku ze zmianą planowanego deficytu budżetowego dokonuje się zwiększenia 
przychodów budżetu Miasta Radomia w następujący sposób: 
Paragraf 9500 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie   
1 011 040,- 
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Paragraf 6 

 
W wyniku zmian określonych w w/w paragrafach ustala się: 
 
Dochody w łącznej kwocie         1 178 028 075,- 
z tego: 
a) bieżące w kwocie      1 104 630 293,- 
b) majątkowe w kwocie         73 397 782,- 
 
Wydatki w łącznej kwocie                                         1 225 048 558,- 
z tego: 
a) bieżące w kwocie      1 043 234 996,- 
b) majątkowe w kwocie        181 813 562,- 
 
 

Paragraf 7 

 

 
I. Dokonuje się zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr 604/2018 Rady Miejskiej  

w Radomiu z dnia 30 stycznia 2018 roku w następujący sposób: 
 
Paragraf 2 otrzymuje brzmienie: 
1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości           47 020 483 zł 

który zostanie sfinansowany przychodami: 
a) z kredytu w kwocie              39 553 000 zł 
b) ze spłaty udzielonej pożyczki długoterminowej w kwocie 3 000 000 zł 
c) z wolnych środków w kwocie   4 467 483 zł 

     zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały     
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie   93 336 125 zł 
  pochodzące z:  

a) kredytów w kwocie  39 553 000 zł 
b) ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie   11 000 000 zł 
c) z emisji obligacji komunalnych w kwocie   36 300 000 zł 
d) z wolnych środków w kwocie    6 483 125 zł 

     zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały           
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie   46 315 642 zł 
  z następujących tytułów:  

a) kredytów w kwocie  36 315 642 zł 
b) udzielonych pożyczek w kwocie   10 000 000 zł 

      zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały 
4. Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości   512 189 zł 
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  

oraz emitowanych papierów wartościowych: 
a) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie   30 000 000 zł 
b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   39 553 000 zł 
c) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie   36 300 000 zł 

6.  Ustala się maksymalną wysokość: 
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a) pożyczek krótkoterminowych udzielanych  
w roku budżetowym w kwocie         8 000 000 zł 

b) pożyczek długoterminowych udzielanych 
w roku budżetowym w kwocie         2 000 000 zł 

 

 
II. Dokonuje się zmiany Tabeli nr 4 –  Plan przychodów i rozchodów do Uchwały 

Budżetowej na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

 

Paragraf 8 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 
 

Paragraf 9 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
  
        Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
             Jerzy Pacholec 
 


