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WB.I.3021.1.10.2019 
 Druk nr 127a 

 

Uchwała Nr XXII/195/2019 

 Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 9.07.2019 roku 
 

 

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2019 rok 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz.506), art. 4 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 13 listopada 
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku 
poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 
 
 

Paragraf 1 
 
 
Zwiększa się plan dochodów o kwotę  560 000,- 
 
 
Zadania własne gminy 
 
Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 500 000,- /WBI/ 

 
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 500 000,- 
Paragraf 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
i zakupów inwestycyjnych w kwocie 500 000,- 
 
 
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie  60 000,- /WBI/ 
 
 
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie  60 000,- 
Paragraf 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
i zakupów inwestycyjnych w kwocie  60 000,- 
 
 
Zwiększa się plan wydatków o kwotę  560 000,- 
 
 
Zadania własne gminy 
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Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 500 000,- /MZDIK/ 

 

 
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 500 000,- 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500 000,- 

Zadanie pn. „Przebudowa ul. Bema, Jasińskiego, Sowińskiego” w kwocie 500 000,- 
 
 
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie  60 000,-  /UM/In/ 
 
 
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. w kwocie  60 000,- 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie  60 000,- 
Zadanie pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego” 
w kwocie 60 000,- 
 
 

Paragraf 2 
 
 
Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej: 
 
 
Zadania własne gminy 
 
Z  

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie  250 000,-  /MZDIK/ 
 
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie  250 000,- 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie  250 000,- 
Zadanie pn. „Obsługa terenów Radomskiego Centrum Sportu” w kwocie 250 000,- 
 
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie  650 000,-  
/UM/In/ 
 
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie  650 000,- 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie  650 000,- 
Zadanie pn. „Budowa PSZOK” w kwocie 650 000,- 
 
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie  15 000,-  /UM/K/ 
 
Rozdział 92118 - Muzea w kwocie  15 000,- 
Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 
w kwocie  15 000,- 
 
Do  
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Dział 600 - Transport i łączność w kwocie  650 000,-  /MZDIK/ 
 
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie  650 000,- 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie  650 000,- 
Zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego "Bulwary" z ul. Maratońską” 
w kwocie 650 000,- 
 
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie  15 000,-  /UM/BM/ 
 
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie  15 000,- 
Paragraf 4540 - Składki do organizacji międzynarodowych w kwocie  15 000,- 
 
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie  250 000,-  

/UM/In/ 
Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie  250 000,- 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie  250 000,- 
Zadanie pn. „Uzupełnienie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe) 
w okolicach drogi dla rowerów przy zbiorniku Godów” w kwocie 120 000,- 
Zadanie pn. „Parklety - mobilne skwery dla Radomia” w kwocie 130 000,- 
 
 

Paragraf 3 
 
 
Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: 
 
 
Zadania własne gminy 
 
 
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie  378 200,- 
 
Z 
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie  350 000,- /UM/K/ 
Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 
publicznych w kwocie  350 000,- 
Zadanie pn. „Zakup pierwszego wyposażenia dla Instytutu Miejskiego "Kamienica 
Deskurów" w kwocie 350 000,- 
 
Rozdział 92118 - Muzea w kwocie  28 200,- /UM/K/ 
Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 
w kwocie  28 200,- 
 
Do 
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. w kwocie  378 200,- /UM/In/ 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie  378 200,- 
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Zadanie pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego” 
w kwocie 378 200,- 
 
 
Przesunięcia między zadaniami 
 
 
Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 2 566 000,- 
 
Z 

Zadania własne gminy /MZDIK/ 
 
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 2 566 000,- 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 566 000,- 
Zadanie pn. „Obsługa terenów Radomskiego Centrum Sportu” w kwocie 2 551 000,- 
Zadanie pn. „Przebudowa ul. Idalińskiej” w kwocie 15 000,- 
 
Do 
Zadania własne powiatu /MZDIK/ 
 
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje 
się wydatków na drogi gminne) w kwocie 2 566 000,- 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 566 000,- 
Zadanie pn. „Rozbudowa ul. Szydłowieckiej w Radomiu wraz z infrastrukturą” w kwocie 
1 401 000,- 
Zadanie pn. „Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Radomiu w zakresie istniejącego 
chodnika na ciąg pieszo-rowerowy” w kwocie 950 000,- 
Zadanie pn. „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego/ 
Czachowskiego z usprawnieniem ruchu rowerowego” w kwocie 200 000,- 
Zadanie pn. „Poprawa estetyki w przestrzeni publicznej na ul. M.C. Skłodowskiej” w kwocie 
15 000,- 
 
 

Paragraf 4 
 
 
Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: 
 
 
Zadania własne powiatu 
 
 
Dział 600 - Transport i łączność w kwocie  331 234,- 
 
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje 
się wydatków na drogi gminne) w kwocie  331 234,- 
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Z 
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie  331 234,- 
/MZDIK/ 
Zadanie 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 331 234,- 
 
Do 
Paragraf 6660 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków 
majątkowych w kwocie  331 234,- /UM/In/ 
 
 

Paragraf 5 
 

 
1. Ustala się dochody w łącznej kwocie          1 298 507 933 zł 
    z tego : 

a) bieżące w kwocie            1 186 546 692 zł 
b) majątkowe w kwocie                  111 961 241 zł 

  
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie          1 382 657 933 zł 
     z tego: 

a) bieżące w kwocie            1 138 022 056 zł 
b) majątkowe w kwocie             244 635 877 zł 

 

 

Paragraf 6 
 

 
W wyniku zmian kwot planu wydatków majątkowych dokonuje się zmiany Tabeli Nr 3 
do Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr V/79/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
19 grudnia 2018 roku „Budżet Gminy Miasta Radomia na 2019 rok w zakresie wydatków 
majątkowych” zgodnie z Załącznikiem Nr 1  do niniejszej uchwały. 

 

 

Paragraf 7 

 

 
W wyniku zmian kwot dotacji dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej 
na 2019 rok nr V/79/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2018 roku „Dotacje 
celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora 
finansów publicznych w 2019 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
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Paragraf 8 

 

 
W wyniku zmian kwot dotacji dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej 
na 2019 rok nr V/79/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2018 roku „Dotacje 
podmiotowe w 2019 roku” 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. 
 
 
Wnioskodawca      Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Prezydent Miasta       Kinga Bogusz 
 
 


