
  

 

Projekt: 15/XX 

UCHWAŁA 

RADY MIASTA  RADYMNA 

z dnia………………roku 

 

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 (t.j. 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: 

 

§1.1. W dochodach budżetu miasta na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany: 
 

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

Zwiększenia Zmniejszenia 

855   Rodzina 2.000,00  

85502 

 

 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2.000,00  

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2.000,00  

   Ogółem 2.000,00  

 

       2.  W wydatkach budżetu miasta na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany: 
Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota w złotych 

Zwiększenia Zmniejszenia 

600   Transport i łączność  50.000,00 

60016  Drogi publiczne gminne  50.000,00 

6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  50.000,00 

855   Rodzina 2.000,00  

85502 

 

 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2.000,00  

4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych  

z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości 

2.000,00  

926   Kultura fizyczna 50.000,00  

92695  Pozostała działalność 50.000,00  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

(Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego ZEK) 

50.000,00  

   Ogółem 52.000,00 50.000,00 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna. 

 

§3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. 
 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 Radymna 

 

  Andrzej Pacek 

Uzasadnienie. 

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.000,00 zł na pokrycie zwrotów odsetek z tytułu niesłusznie 

pobranych świadczeń rodzinnych. 

Dokonuje się przeniesień wydatków w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia terenu 

rekreacyjnego ZEK. 

 

 


