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WB.I.3021.1.19.2018 
 Druk nr 627 

 

 

Uchwała Nr 689/20108 

 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 18.06.2018 roku 

 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 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. 3, art. 4 ust. 1 pkt 2, pkt 11, 
pkt 12 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 
 
 
Zwiększa się plan dochodów o kwotę  519 238,- 
 
 
Zadania powierzone gminie przez administrację rządową 
 
 
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie  147 641,-  /UM/ZS/ 
 
Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie  147 641,- 
Paragraf 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 
klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie  127 003,- 
Paragraf 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 
klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie  20 638,- 
 
 
Zadania własne gminy 
 
 
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie  

11 113,-  /UM/DzG/ 
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Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w 
kwocie  11 113,- 
Paragraf 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym 
opłaty za częstotliwości w kwocie  11 113,- 
 
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie  135 000,-  /UM/WE/ 
 
Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie  135 000,- 
Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie  120 000,- 
Paragraf 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji  oraz płatności w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie  15 000,- 
 
 
Zadania własne powiatu 
 
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie  45 000,-  /UM/WE/ 
 
Rozdział 80116 - Szkoły policealne w kwocie  45 000,- 
Paragraf 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji  oraz płatności w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie  45 000,- 
 
 
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie  76 000,-  /CUW/ 
 
Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie  76 000,- 
Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie  76 000,- 
 
 
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie  104 484,-  /WBI/ 
 
Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie  104 484,- 
Paragraf 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych w kwocie  104 484,- 
 
 
Zwiększa się plan wydatków o kwotę  604 754,- 
 
 
Zadania powierzone gminie przez administrację rządową 
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Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie  158 754,-  /UM/ZS/ 
 
Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie  158 754,- 
Paragraf 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków 
klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie  113 671,- 
Paragraf 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków 
klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie  20 638,- 
Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie  9 289,- 
Paragraf 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie  1 597,- 
Paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie   227,- 
Paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych w kwocie  13 332,- 
 
 
Zadania własne gminy 
 
 
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie  50 000,-  /UM/In/ 
 
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie  50 000,- 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie  50 000,- 
Zadanie pn. „Przebudowa schodów awaryjnych oraz infrastruktury technicznej zewnętrznej 
na dziedzińcu budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53 oraz likwidacja barier 
architektonicznych w budynku administracyjnym przy ul. Moniuszki 9” w kwocie 50 000,- 
 
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie  190 000,-  /EDU/ 
 
Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie  190 000,- 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie  190 000,- 
Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie budynku na 
oddziały przedszkolne” w kwocie 100 000,- 
Zadanie pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Filii Publicznego 
Przedszkola nr 6 ul. Paderewskiego” w kwocie 35 000,- 
Zadanie pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Publicznego 
Przedszkola nr 8 ul. Królowej Jadwigi” w kwocie 55 000,- 
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie  50 000,-  /UM/In/ 
 
Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie  50 000,- 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie  50 000,- 
Zadanie pn. „Przebudowa i remont placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 3 
ul. Olsztyńska” w kwocie 50 000,- 
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Zadania własne powiatu 
 
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie  80 000,-  /EDU/ 
 
Rozdział 80115 - Technika w kwocie  80 000,- 
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie  80 000,- 
 
 
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie  76 000,-  /CUW/ 
 
Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie  76 000,- 
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie  46 000,- 
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie  30 000,- 
 
 
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie  104 484,-  /UM/In/ 
 
Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie  104 484,- 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 104 484,- 
Zadanie pn. „Przebudowa placu zabaw i boiska przy Publicznym Ogródku Jordanowskim 
ul. Śniadeckich 9” w kwocie 104 484,- 
 
 

Paragraf 2 
 
 
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę  85 516,- 
 
Zadania własne gminy 
 
 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie   885,-  /UM/In/ 
 
Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie   885,- 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie   885,- 
Zadanie pn. „Wykonanie chodników oraz zagospodarowanie terenów zielonych” w kwocie 
855,-  
 
 
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie  40 631,-  /UM/In/ 
 
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. w kwocie  40 631,- 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie  40 631,- 
Zadanie pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego” w 
kwocie 40 631,- 
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Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie  43 000,-  /UM/In/ 
 
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe w kwocie  43 000,- 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie  43 000,- 
Zadanie pn. „Budowa placu ćwiczeń - street workout w parku Południe” w kwocie 43 000,- 
 
 
Zadania własne powiatu 
 
 
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie  105 484,-  /UM/In/ 
 
Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie  104 484,- 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 104 484,- 
Zadanie pn. „Przebudowa placu zabaw i boiska przy Publicznym Ogródku Jordanowskim  
ul. Śniadeckich 9” w kwocie 104 484,- 
 
Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie  1 000,- 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie  1 000,- 
Zadanie pn. „Budowa Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Zagłoby” w kwocie 
1 000,- 
 
 
 

Paragraf 3 
 
 
Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej: 
 
 
Zadania własne gminy 
 
Z  

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie  40 000,-  /EDU/ 
 
Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie  40 000,- 
Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie  40 000,- 
 
 
Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie  60 000,-  /UM/BST/ 
 
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie  60 000,- 
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  60 000,- 
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Do  

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie  60 000,-  /UM/BST/ 
 
Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie  60 000,- 
Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie  60 000,- 
 
 
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie  40 000,-  /EDU/ 
 
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie  40 000,- 
Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie  40 000,- 
 
 
 

Paragraf 4 
 
 
Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: 
 
 
Przesunięcia między zadaniami 
 
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie  10 000,- 

 

Z 
Zadania własne powiatu /UM/In/ 
 
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie  10 000,- 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie  10 000,- 
Zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole 
Szkół Elektronicznych ul. Sadkowska 19” w kwocie 10 000 ,- 
 
Do 

Zadania własne gminy /UM/In/ 
 
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie  10 000,- 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie  10 000,- 
Zadanie pn. „Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy PSP nr 29” w kwocie 10 000 ,- 

 

 

Paragraf 5 
 
 
Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: 
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Zadania własne gminy 
 
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie   108,- 
 
Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie   108,- 
Z 
Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w 
kwocie   108,- /EDU 2/ 
Do 
Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie   16,- /EDU 2/ 
Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie   2,- /EDU 2/ 
Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie   90,- /EDU 2/ 
 
 
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie  152 297,- 
 
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie  150 000,- 
Z 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie  150 000,- 
/MZDIK/ 
Zadanie pn. „Budowa oraz przebudowa oświetlenia ulic” w kwocie 150 000,- 
Do 
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie  150 000,- /MZDIK/ 
 
Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie  2 297,- 
Z 
Paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie  2 297,- /UM/In/ 
Zadanie pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów 
zieleni w dzielnicach  Obozisko i Michałów” w kwocie 2 297 ,- 
Do 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie  2 297,- /UM/In/ 
Zadanie pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów 
zieleni w dzielnicach  Obozisko i Michałów” w kwocie 2 297 ,- 
 

 
Zadania własne powiatu 
 
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie  14 247,- 
 
Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie  14 247,- 
Z 
Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie  8 047,- /EDU 3/ 
Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie  6 200,- /EDU 3/ 
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Do 
Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie   900,- /EDU 3/ 
Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie   300,- /EDU 3/ 
Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie  5 157,- /EDU 3/ 
Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie  7 890,- /EDU 3/ 
 
 
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie  23 600,- 
 
Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie  23 600,- 
Z 
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie  1 400,- /EDU/ 
Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie  1 800,- /EDU/ 
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie  9 000,- /EDU/ 
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie  11 400,- /EDU/ 
Do 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie  23 600,- /EDU/ 
Zadanie pn. „Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej Nr 1 do obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych” w kwocie 23 600,- 
 
 

Paragraf 6 
 

 

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: 

 

 
Zadania własne gminy 

 

 

Dział 750 ---- Administracja publiczna /UM/In/ 

 
Rozdział 75023 --- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 
 
Paragraf 6050 --- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
z zadania 
pn. „Przebudowa schodów awaryjnych oraz infrastruktury technicznej zewnętrznej na 
dziedzińcu budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53”  
na zadanie  
pn. „Przebudowa schodów awaryjnych oraz infrastruktury technicznej zewnętrznej na 
dziedzińcu budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53 oraz likwidacja barier 
architektonicznych w budynku administracyjnym przy ul. Moniuszki 9” 
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Paragraf 7 
 
 

W wyniku zmian określonych w w/w paragrafach ustala się: 
 
Dochody w łącznej kwocie        1 205 092 951,- 

  z tego: 
a) bieżące w kwocie     1 120 501 412,- 

b) majątkowe w kwocie        84 591 539,- 
 
 
Wydatki w łącznej kwocie   1 252 628 434,- 
  z tego: 
a) bieżące w kwocie     1 058 007 205,- 
b) majątkowe w kwocie       194 621 229,- 

 
 
 

Paragraf 8 

 

 
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 i 2  do niniejszej uchwały. 
 
 

Paragraf 9 

 

 
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 na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora 
finansów publicznych w 2018r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
 

Paragraf 10  

 
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok nr 604/2018 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2018 roku „Plan dochodów wydzielonych 
rachunków bankowych i wydatków nimi finansowanych” – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do 
niniejszej uchwały.  
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Paragraf 11 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 
 

Paragraf 12 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
         Dariusz Wójcik 


