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Uzasadnienie: 

 
1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 854 w kwocie 2 000 000,- 

w zadaniach własnych gminy dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody 
Mazowieckiego Nr 28 z dnia 29 marca 2019r. Powyższe środki przeznaczone są na 
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 
zgodnie z art. 90d i art.. 90e ustawy o systemie oświaty. 
 

2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 751 w kwocie 609 134,- w zadaniach 
zleconych gminy dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 2 
kwietnia 2019 rok znak DRD – 803/5/19, informującego o ustalonej dotacji dla Miasta 
Radomia przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do 
Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 26 maja 2019r. 
 

3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 4 518,- w zadaniach 
zleconych gminy dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego: 

- nr 45/2019 z dnia 27 marca 2019 roku. Zmiany w planie wynikają ze 
zwiększonego zapotrzebowania na środki finansowe związane z przyznawaniem 
i wypłacaniem zasiłków celowych, a także udzielaniem schronienia oraz 
zapewnieniem posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono 
zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 18 ust. 1 pkt 8) w kwocie 1 500,-, 

- nr 30 z dnia 10 kwietnia 2019 roku. Powyższe środki pochodzące z rezerwy 
celowej (cz. 83, poz.24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) 
stanowią dotację celową na II kwartał 2019r. przeznaczoną na sfinansowanie 
wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych 
energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez 
gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne w kwocie 
3 018,-. 

 
4. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej 

w dziale 801 w kwocie 25 000,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu 
wynika z konieczności zabezpieczenia środków na remont obróbek blacharskich budynku 
sali gimnastycznej w X Liceum Ogólnokształcącym. 
  

5. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 
w kwocie 14 950,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia 
środków na opłaty sądowe w PSP nr 31, regały do biblioteki szkolnej, rozbiórkę okrąglaka 
na placu szkolnym, wywóz gruzu i uporządkowanie terenu w PSP nr 32, bilety 
jednorazowe dla pracowników załatwiających sprawy służbowe w PSP nr 2 i w Zespole 



10 

 

Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, szkolenie pracowników w zakresie pierwszej pomocy w PSP 
nr 25 i 32, materiały szkoleniowe dla nauczycieli do szkoleń Rady Pedagogicznej w PSP 
nr 31. 

 
6. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 

w kwocie 150,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia 
środków na podatek VAT w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 

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

w kwocie 16 000,- w zadaniach zleconych powiatu wynika z potrzeby zwiększenia 
środków na ZFŚS oraz zakup usług remontowych w Komendzie Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Radomiu. 

 
 

 
 
PREZYDENT MIASTA 

 
        (-) Radosław Witkowski 

 


