
  

PROJEKT 64/XXVII 

UCHWAŁA NR 

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: 

 

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

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

Zwiększenia Zmniejszenia 

700   Gospodarka mieszkaniowa 22.114,00  

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22.114,00  

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 

prawo własności 

13.876,00  

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

 102.114,00 

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8.238,00  

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 

umów (szkoda – uszkodzenie mienia) 

2.982,90  

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

29.700,00  

75412  Ochotnicze straże pożarne 29.700,00  

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 

celowych na realizację zadań bieżących jednostek 

sektora finansów publicznych 

29.700,00  

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

80.000,00  

75621  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 

ustaw 

80.000,00  

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 80.000,00  

758   Różne rozliczenia 20.000,00  

75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

20.000,00  

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20.000,00  

   Ogółem 154.796,90 102.114,00 

 

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

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

Zwiększenia Zmniejszenia 

700   Gospodarka mieszkaniowa 2.982,90  
70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.982,90  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.982,90  
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

29.700,00  

75412  Ochotnicze straże pożarne 29.700,00  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29.700,00  

801   Oświata i wychowanie 20.000,00  

80101  Szkoły Podstawowe 20.000,00  

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20.000,00  

   Ogółem 52.682,90  

 

 

     §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  Umowy nr DFS-III.7211.896.2020  na powierzenie realizacji  zadań z Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zwiększa się plan dochodów w dziale 

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale Ochotnicze straże pożarne paragrafie 2440- 

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 

publicznych  o kwotę   29.700,00 zł  oraz   zwiększa się  plan wydatków w dziale w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale Ochotnicze straże pożarne paragrafie   4210- Zakup materiałów i wyposażenia  

o kwotę 29.700,00 zł – z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz: 

Ochotniczej Straży pożarnej w Radymnie. 

       Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. zwiększa się  plan dochodów  

w dziale    758 -Różne rozliczenia, rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego, paragrafie 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa  o kwotę 20.000,00 zł oraz zwiększa się plan 

wydatków dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe, paragrafie 3020 - Wydatki osobowe 

niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi 

dostępu do internetu , sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenie na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. 

       Wprowadza się  dochody ponadplanowe zwiększając plan dochodów w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, 

rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragrafie 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 13.876,00 zł, w paragrafie 

0870- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 8.238,00 zł oraz w dziale 756 - Dochody od osób 

prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, rozdziale 75621- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw, paragrafie 0020 -Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 80.000,00 zł. 

Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów  w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka 

gruntami i nieruchomościami, paragrafie 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 102.114,00 zł. 

 


