
  
PROJEKT 19/XXI 

 

UCHWAŁA Nr .…….……… 

RADY MIASTA RADYMNA 

z dnia ………..….. 2020 roku 
 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 r. 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj .Dz.U. z 2020r 

poz.713 ) oraz    art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869). 

Rada Miasta Radymna  

uchwala, co następuje: 

 

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

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

Zwiększenia Zmniejszenia 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

 1.151,00  

75621 

 

 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa 

 1.151,00  

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  1.151,00  

758 75801  Różne rozliczenia  44.396,00 

 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

 44.396,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   

   Ogółem  45.547,00 

 

§1.2. W wydatkach budżetu miasta na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany: 
 

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

Zwiększenia Zmniejszenia 

700   Gospodarka mieszkaniowa  22.000,00 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  22.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych  20.000,00 

4480 Podatek od nieruchomości  2.000,00 

750   Administracja publiczna  35.151,00 

75011 

 

 Urzędy wojewódzkie  1.500,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  1.500,00 

75023  Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu  23.651,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  10.000,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  2.500,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  10.000,00 

4420 Podróże służbowe zagraniczne  1.151,00 

75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego  10.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych  10.000,00 

801   Oświata i wychowanie 65.989,00 44.396,00 

80101  Szkoły podstawowe  44.396,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  37.254,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  7.142,00 

80149  Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

65.989,00  

 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 

jednostki systemu oświaty(przedszkole niepubliczne) 

65.989,00  

900   Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska  9.989,00 

90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  9.989,00 

4260 Zakup energii  9.989,00 

   Ogółem 65.989,00 111.536,00 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

§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 

 

                   Na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020r. Pismo ST3.4750.1.2020  

o ostatecznej  wysokości  kwot subwencji , dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków budżetu 

Miasta Radymna na rok 2020.  

                  W związku ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 44.396,00 zł. 

zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 44.396,00 zł w tym:  Wynagrodzenia 

osobowe pracowników – 37.254,00 zł oraz Dodatkowe wynagrodzenie roczne -  7.142,00zł. 

                  Zmniejsza się planu dochodów w rozdziale 75621 -Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa o kwotę 1.151,00 zł i plan wydatków w rozdziale 75023 – Administracja publiczna o kwotę 

1.151,00 zł. 

                  Ze względu na wzrost liczby dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Parafialnym zwiększa się 

plan wydatków w rozdziale 80149 paragrafie 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty(przedszkole niepubliczne) o kwotę 65.989,00 zł.  

                  Zwiększenie to pokrywa się zmniejszeniem planu wydatków: rozdział 70005- kwota 22.0000,00 

rozdział 75023- kwota 22.500,00 zł, rozdział  75011 – kwota 1.500,00 zł ,  rozdział 75075 – kwota 10.000,00 

zł , rozdział 90015- kwota 9.989,00 zł. 

 

 


