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Uzasadnienie: 

 

1. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 

w kwocie 32 500,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością 

zwiększenia środków na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi. 

 

2. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 

w kwocie 101 432,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku  

z koniecznością: 

- zwiększenia środków na odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu niewskazania 

lokali socjalnych przez Gminę Miasta Radomia – 90 000,-, 

- zwiększenia środków na koszty rozbiórki budynku położonego w Radomiu przy 

ul. Okulickiego 94 oraz uporządkowania terenu po rozbiórce – 11 432,-. 

 

3. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 

w kwocie 592,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku  

z koniecznością zwiększenia środków w Urzędzie Miejskim na składki na ubezpieczenia 

społeczne. 

 

4. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 

w kwocie 3 200,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością 

zwiększenia środków na składki na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania 

z zakresu usług opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 

 

5. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 

w kwocie 2 720,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością 

zwiększenia środków na wynagrodzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 

 

6. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 

w kwocie 8 261,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością 

zwiększenia środków na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi. 

 

7. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 

w kwocie 65 834,- w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w celu zwiększenia 

środków na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. 

 

8. Przesunięcia planu wydatków między zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 

w kwocie 100,- z zadań powierzonych powiatowi przez administrację samorządową do 

zadań własnych gminy dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do 

wydatków ponoszonych w związku z realizacją programu „Przez kształcenie do sukcesu”. 
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9. Przesunięcia planu wydatków między zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 

w kwocie 1 000,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu dokonuje się w celu 

zwiększenia środków na zadania związane z unieszkodliwieniem odpadów zawierających 

azbest . 

 

 

 

 
PREZYDENT MIASTA 

 
        (-) Radosław Witkowski 

 


