
PROJEKT: 7/XX 

 UCHWAŁA  Nr …../…./2020         

   RADY MIASTA RADYMNA 

 z dnia …………… 2020 r. 

 

w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2020 r. 

 

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

gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019  poz. 869, z późn. zm.) Rada Miasta   

Radymna 

uchwala, co następuje: 

 

§1. Wprowadza się zmiany w budżecie Miasta na 2020 r. Zwiększa się plan wydatków; 
 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota 

852   Pomoc społeczna                                                                                         137.058,78 

85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze  

129.462,22 

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32.210,53 

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.789,47 

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               8.947,37 

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               1.052,63 

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                

894,74 

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                

105,26 

4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              34.894,74 

4179 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              4.105,26 

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6.676,72 

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 785,50 

4307 Zakup usług pozostałych                                                                                        32.210,53 

4309 Zakup usług pozostałych                                                                                        3.789,47 

85295  Pozostała działalność 7.596,56 

4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              2224,36 

4179 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              175,64 

4307 Zakup usług pozostałych                                                                                        4816,25 

4309 Zakup usług pozostałych                                                                                        380,31 

600   Transport i łączność                                                                                                   2.000.000,00 

60016  Drogi publiczne gminne                                                                                        2.000.000,00 

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  

/Przebudowa dróg gminnych/        

2.000.000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                      570.000,00 

90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 480.000,00 

6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         

/-Budowa kanalizacji Miasta Radymna-180.000,00 

-Przebudowa wodociągu Miasta Radymna-

300.000,00/ 

480.000,00 

90015  Oświetlenie ulic, placów i  dróg                                                                  90.000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                

/Budowa oświetlenia ulicznego/ 

90.000,00 

   Ogółem 2.707.058,78 

 

 

 



         

§2.1.  Ustala się deficyt budżetu   w  wysokości :2.152.858,78 zł , którego źródłem pokrycia 

są:                  

          - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku  bieżącym budżetu, wynikających  

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych   związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynikających  

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 dotacji na realizację programu lub 

zadanie finansowane z udziałem tych środków – 137.058,78 zł. 

             - wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.015.800,00 zł. 

 

   2. Określa się przychody budżetu w kwocie  2.707.058,78 zł 

w tym: 

   § 905  -Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń  dochodów i wydatków 

nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi  

w odrębnych ustawach – 137.058,78 zł 

    § 950 – wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 p.6 ustawy – 2.570.000,00 zł 

z tego: na pokrycie deficytu kwota 2.015.800,00, spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów -

554.200,00zł 

 

§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 2020r   zwiększa się plan wydatków: o kwotę 

2.707.058,78zł z przeznaczeniem na realizację  projektów  unijnych w Pomocy społecznej , których 

realizacja  zadań przeszła na rok 2020r  kwota 137.058,72 oraz na zadania inwestycyjne  w kwocie 

2.570.000,00 zł  z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych kwota 2.000.000,00 zł, których 

realizacja nie była zakończona oraz kwot a 570.000,00 zł  z przeznaczona na: 

- budowa kanalizacji miejskiej – 180.000,00 

- przebudowa wodociągu – 300.000,00 

- budowa oświetlenia ulicznego – 90.000,00 

 

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.152.858,78 zł 

 

Określa się przychody budżetu w kwocie  2.707.058,78 zł 

 

 

 

 

Opracowanie: Skarbnik Miasta Radymna 


