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WB.I.3021.15.2018 
           Druk Nr 601 
 

Uchwała Nr 673/2018 
Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 28.05.2018 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  515 000,- 
 
Zadania własne gminy 
 
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 
250 000,-  /UM/WBO/ 
 
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w kwocie  250 000,- 
 
Paragraf 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie  250 000,- 
Zadanie pn: „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem 
specjalistycznym oraz zbiornikiem wodnym i autopompą” 
 
 
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie  265 000,-  /UM/K/ 
 
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie  265 000,- 
Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie  
265 000,- 
Zadanie pn : „Nowe Media narzędziem edukacji kulturalnej” w kwocie 265 000,- 
 

Paragraf 2 
 
W wyniku zmian określonych w Paragrafie 1 zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2018 rok 
o kwotę  515 000,- 

 
Paragraf 3 

 
W wyniku zmian określonych w Paragrafie 2 kwota planowanego deficytu wynosi   
47 535 483,- 
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Paragraf 4 
 
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  515 000,- 
 
 

Paragraf 5 
 

W wyniku zmian określonych w w/w paragrafach ustala się: 
 

Dochody w łącznej kwocie        1 192 089 009,- 
  z tego: 

a) bieżące w kwocie     1 118 667 954,- 
b) majątkowe w kwocie        73 421 055,- 

 
Wydatki w łącznej kwocie   1 239 624 492,- 

  z tego: 
a) bieżące w kwocie     1 056 323 597,- 
b) majątkowe w kwocie       183 300 895,- 

 
 

Paragraf 6 
 

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 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 
1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości               47 535 483 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  4 982 483 zł 

     zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały     
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie  93 851 125 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  6 998 125 zł 

     zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały           
 

II. Dokonuje się zmiany Tabeli nr 4 –  Plan przychodów i rozchodów do Uchwały Budżetowej na 
2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
 

Paragraf 7 
 

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 
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„Budżet Gminy Miasta Radomia na 2018 rok w zakresie wydatków majątkowych” – zgodnie 
z Załącznikiem Nr 2  do niniejszej uchwały. 

 
Paragraf 8 

 
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 3 do niniejszej uchwały. 
 

 
Paragraf 9 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 
 

Paragraf 10 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
         Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Dariusz Wójcik 

 

 


