
 Projekt: XIV/96 

         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 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), 

 

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 

600   Transport i łączność  330.352,44 

60095  Pozostała działalność  330.352,44 

6060 Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

 330.352,44 

750   Administracja publiczna 24.675,00  

75023  Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 

24.675,00  

4610 Koszty postępowania sądowego 

i prokuratorskiego 

24.675,00  

801   Oświata i wychowanie 305.677,44  

80101  Szkoły podstawowe 305.677,44  

4580 Pozostałe odsetki 90.954,35  

6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

/Przebudowa budynku Szkoły 

Podstawowej przy ul. 

Mickiewicza/” 

214.723,09  

   Ogółem 330.352,44 330.352,44 

 

§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 związane z realizacją wyroku 

sądowego z dnia 4.10.2019 r. dotyczącego przebudowy Szkoły Podstawowej w Radymnie.  

             Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy  

z dnia 4 października 2019 r. sygn.. akt VI GC 74/18 wydanym w sprawie z powództwa 

BALBUD – Bogusław Balicki Firma Budowlano-Remontowa od Miasta Radymna: 

- kwota należności głównej w wysokości 214.723,09 zł. wraz z ustawowymi odsetkami za 

opóźnienie od dnia 13.04.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku oraz z ustawowymi odsetkami 

za opóźnienia w transakcjach handlowych od dnia 1.01.2016 roku do dnia zapłaty 

- kwota 24.675,00 zł. tytułem kosztów postępowania 

- kwota 390,49 zł. tytułem zaliczki na koszty opinii biegłych 

              Z uwagi na powyższe wypłata jest zasadna. 


