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Uzasadnienie: 

 

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 437 209,- 
w zadaniach własnych gminy oraz w dziale 801 w kwocie 142 312,- 
w zadaniach własnych powiatu dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody 
Mazowieckiego Nr 112 z dnia 27 czerwca 2019r. Powyższe środki przeznaczone 
są na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (moduł 3), dotyczących 
wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w 
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez 
organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. 
 

2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853 w kwocie 6 218,- 
w zadaniach zleconych powiatowi dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody 
Mazowieckiego Nr 155/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. Na podstawie art. 17 ust 
2, 5 i 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz.U. z 2018r., poz. 609 z 
późn. zm.) powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz.13) 
przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom 
pomocy, którzy ponieśli koszty związane z remontem, adaptacją lub 
wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej w wysokości 6 218 zł na pomoc: zgodnie z decyzją 
Prezydenta Miasta Radomia, znak sprawy: ZS.III.8133.1.7.AB z 29.04.2019r. 
Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Spraw Cudzoziemców  
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 
 

3. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej 
w dziale 600 w kwocie 50 000,- w zadaniach własnych gminy oraz między 
rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie 50 000,- 
z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy wynika z konieczności 
zwiększenia środków na dostarczanie korespondencji wychodzącej z Miejskiego 
Zarządu Dróg i Komunikacji. 
 

4. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji 
budżetowej w dziale 921 w kwocie 36 800,- z zadań własnych gminy do zadań 
własnych powiatu wynika z konieczności zwiększenia dotacji podmiotowej dla 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu na działalność bieżącą dla tej 
instytucji. 
 

5. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej 
w dziale 700 w kwocie 198 000,- w zadaniach własnych gminy wynika  
z konieczności zwiększenia środków na: 
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- realizację zadania związanego z wypłatą należnego odszkodowania na rzecz 
osób prawnych z tytułu niewskazania przez Gminę Miasta Radomia lokali 
socjalnych w kwocie 70 000,-, 

- koszty sądowe zasądzone od Gminy Miasta Radomia na podstawie 
otrzymanego wyroku Sądu Rejonowego w Radomiu sygn.. akt I C 2196/17 
oraz Sądu Okręgowego w Radomiu sygn.. akt IV Ca 412/18  kwocie 40 000,-, 

- ogłoszenia prasowe w kwocie 1 000,-, 
- zlecenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, 

a także ewentualnych opinii prawnych w kwocie 54 000,-, 
- usługi geodezyjne w kwocie 10 000,-, 
- wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów w kwocie 5 000,-, 
- podatek od nieruchomości i VAT w kwocie 3 000,-, 
-  na koszty postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostów 

wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego w zakresie podziałów 
i wycen nieruchomości zwracanych na rzecz byłych właścicieli wraz 
z odsetkami oraz na sporządzenie przyszłych aktów notarialnych, 
pełnomocnictw, odpisów itp. w kwocie 15 000,- 

 
6. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej 

w dziale 750 w kwocie 5 600,- w zadaniach własnych gminy na wydatki 
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim. 
 

7. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej 
w dziale 900 w kwocie 16 000,- w zadaniach własnych gminy wynika  
z konieczności zwiększenia środków na: 
- wydatki dotyczące zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody 
w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników Urzędu prowadzących 
sprawy dotyczące systemu i wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w kwocie 6 000,-, 
-   zakup energii, wody i opłaty za centralne ogrzewanie w Zakładzie Usług 

Komunalnych w kwocie 10 000,-. 
 

8. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej 
w dziale 600 w kwocie 850,- w zadaniach własnych powiatu związane jest ze  
zwrotem części dotacji z budżetu państwa, która została przekazana Gminie 
Miasta Radomia na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 
9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. 
Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego”. 
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9. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej 
w dziale 852 w kwocie 1 400,- w zadaniach własnych powiatu wynika  
z konieczności zabezpieczenia środków w Centrum Usług Wspólnych Domów 
Pomocy Społecznej na wydatki z zakresu medycyny pracy. 

     
             wz. PREZYDENTA MIASTA 

 
                (-) Konrad Frysztak 
         ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

 

 

 
 

 


