
Projekt-IX/66 

UCHWAŁA Nr …./…./…… 

RADY MIASTA RADYMNA 

z dnia ….. ………………………………. ………. r. 
 

 

w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2019r. 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2019 poz. 506 ) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (tj. Dz.U. 2019  poz. 869) 

 

Rada Miasta Radymna uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
Wprowadza się zmiany w budżecie Miasta na 2019 r. 
 
   
  
    1)Zmniejsza  się plan dochodów -   160.520,27 zł 
   852-Pomoc społeczna                        160.520,27 zł 
   85219-Ośrodki pomocy społecznej-160.520,27 zł 
   2057- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
             oraz środków o których mowa w art.5 ust.3pkt 5 lit. a i b  ustawy lub płatności 
             w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu    
terytorialnego -135.286,48 zł      
 2059-Dotocje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
           środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a  i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych prze jednostki samorządu terytorialnego – 25.233,79 zł 
         
  Zwiększa się plan wydatków                                                                              180.273,17 zł 
852 – Pomoc społeczna           
85219-Ośrodki Pomocy Społecznej      -                                                              110.231,12 zł 
 4017-Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    4.214,00 zł 
 4019-Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          786,00 zł         
4117- Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  252,84 zł     
4119-Składki na ubezpieczenia  społeczne                                                                   47,16  zł 
4177-Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           7.197,51 zł     
4179-Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                            1.342,49 zł 
4707-Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej-     81.238,44 zł 
4709-Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej      15.152,68 zł 
85295-Pozostała działalność                                                                                                     70.042,05 zł 
4177-Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          10.899,34 zł 
4179-Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               860,66 zł 
4307-Zakpu usług pozostałych                                                                                                  54.016,67 zł 
4309-Zakup usług pozostałych                                                                                                     4265,38 zł 

 
 
 

                                                                 
 



         
 
 
 

§ 2 
 
       1/   Określa się nadwyżkę budżetu miasta  w kwocie 213.781,88 zł 
              z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek 
                
    
        2/Określa się przychody budżetu  w kwocie                   
          W tym 
         -950 wolne środki o których mowa w art. 217 ust,.2 pkt 6 ustawy-281.807,12 zł 
                   z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek   
 
        3/określa rozchody budżetu w kwocie -495.589,00zł 
        &992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -495.589,00 zł 
 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
  
 

Przewodniczący Rady Miasta 

Radymna 

 

Andrzej  Pacek 
 



 
Uzasadnienie 

Wprowadza się zmiany w budżecie Miasta Radymna na 2019r  zmniejsza się  plan dochodów o kwotę 
160.520,27 zł. zwiększa się plan wydatków o kwotę 180.273,17 zł na realizację  projektów  unijnych 
w Pomocy społecznej  których realizacja  zadań przeszła na rok 2019r . wprowadza się wolne środki  
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym jst , wynikających z rozliczeń 
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 281.807,12  
ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 213.781,88  ustala się rozchody budżetu w kwocie 
495.589,00 zł. 
 
 
 
 
 
 


