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Uzasadnienie: 

 

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 87 000,- 
w zadaniach własnych gminy dokonuje w związku z objęciem Gminy Miasta 
Radomia pomocą finansową udzieloną przez Województwo Mazowieckie na 
realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni 
Informatycznych i Językowych”. Wsparciem zostały objęte projekty ubiegające 
się o dotację pn: „Modernizacja Pracowni Informatycznej w PSP nr 17 w 
Radomiu” oraz „Modernizacja Istniejącej Pracowni Informatycznej w Zespole 
Szkół Ekonomicznych w Radomiu”. 

2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w kwocie 288 939,- 
w zadaniach zleconych ustawowo powiatowi dokonuje się na podstawie decyzji 
Wojewody Mazowieckiego nr 126 z dnia 9 lipca 2019 roku – powyższe środki 
przeznaczone zostaną na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz 
pozostałych należności od 1 stycznia 2019 roku strażakom pełniącym służbę w 
komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej 
Straży Pożarnej. 

3. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej 
w dziale 801 w kwocie 21 000,- w zadaniach własnych gminy oraz rozdziałami i 
zadaniami w dziale 801 w kwocie 19 286,- z zadań własnych powiatu do zadań 
własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na udział 
własny Gminy w związku z objęciem Gminy Miasta Radomia pomocą finansową 
udzieloną przez Województwo Mazowieckie na realizację zadań w ramach 
„Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i 
Językowych”. Wsparciem zostały objęte projekty ubiegające się o dotację pn: 
„Modernizacja Pracowni Informatycznej w PSP nr 17 w Radomiu” oraz 
„Modernizacja Istniejącej Pracowni Informatycznej w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Radomiu”. 

4. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej 
w dziale 921 w kwocie 6 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z 
konieczności zwiększenia dotacji podmiotowej dla „Łaźni” Radomskiego Klubu 
Środowisk Twórczych i Galerii na realizację cyklu letnich koncertów w muszli 
koncertowej w parku im. T. Kościuszki. 

5. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej 
w dziale 855 w kwocie 24 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z 
konieczności zwiększenia środków na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo 
– Wychowawczej „Słoneczny Dom”. Środki zostaną przeznaczone głównie na 
zakup odzieży, paliwa do samochodu, środków czystości itp., zakup środków 
żywności, energii oraz opłatę za pobyt wychowanków w MOW i MOS. 
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