
 Projekt: XII/89 

         UCHWAŁA …………………… 

    RADY MIASTA RADYMNA 

        z dnia…………2019 roku 

 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj .Dz.U. z 2019 r. poz.506) 

oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 

Rada Miasta  Radymna uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

 

         W wydatkach budżetu miasta na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota w złotych 

Zwiększenia Zmniejszenia 

801   Oświata i wychowanie 18.600,00 35.550,00 

80101  Szkoły podstawowe  32.950,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  27.500,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  4.750,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy  700,00 

80104  Przedszkola  2.600,00 

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 2.600,00 

80149  Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej nauki i metod 

pracy dla dzieci w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wy-

chowania przedszkolnego 

18.600,00  

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu 

oświaty(przedszkole niepubliczne) 

18.600,00  

852   Pomoc społeczna  16.000,00 

85202  Domy pomocy społecznej  16.000,00 

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 16.000,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 32.950,00  

85401  Świetlice szkolne 32.950,00  

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27.500,00  

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.750,00  

4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00  

   Ogółem 51.550,00 51.550,00 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 Radymna 

 

Andrzej Pacek 

 

 
  



 

 

 

 

Uzasadnienie 

    

 

    W budżecie miasta wprowadza się zmiany w dziale  801- Oświata i wychowanie zmniejszając plan  

    wydatków o kwotę 35.550,00 złotych oraz w dziale 852 – Pomoc Społeczna o kwotę 16.000,00 zł , 

    zwiększając plan wydatków w rozdziale 80149 o kwotę 18.600,00zł na pokrycie wydatków związanych z     

    kosztem utrzymania dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu niepublicznym oraz w rozdziale 85401 

   o kwotę 32.950,00 zł na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników świetlicy szkolnej. 

 


