
  
PROJEKT XXII/25 

UCHWAŁA Nr ……../2020 

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 2020 r., poz.713) 

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 2020 rok wprowadza się następujące zmiany: 

 

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

Zwiększenia Zmniejszenia 

700   Gospodarka mieszkaniowa  32.552,00 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  32.552,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

(Modernizacja energetyczna budynku ochrony 

zdrowia w Radymnie) 

 32.552,00 

600   Transport i łączność 25.000,00  

60014 

 

 Drogi publiczne powiatowe 25.000,00  

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną  

między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych (opracowanie dokumentacji 

„ przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R ul. 

Sanowa w Radymnie”) 

25.000,00  

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-

pożarowa 

  

75412  Ochotnicze straże pożarne 7.552,00  

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych( zakup poduszek wysokociśnieniowych z 

osprzętem) 

7.552,00  

   Ogółem 32.552,00 32.552,00 

 

 

§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 

 

                   Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale-  Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragrafie - Wydatki            

inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja energetyczna budynku ochrony zdrowia w Radymnie) 

o kwotę 32.552,00 zł . 

 Zwiększa się plan wydatków w rozdziale - Drogi publiczne powiatowe, paragrafie – Dotacje celowe na pomoc 

finansowa udzielana innym jednostkom o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na  opracowanie dokumentacji na zadanie 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R ul. Sanowa w Radymnie”) oraz w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne 

paragrafie - o kwotę 7.552,00 zł. z przeznaczeniem na zakup poduszek wysokociśnieniowych z osprzętem. 

 

 


