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Uzasadnienie: 

 

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 7 852 891 zł 
w zadaniach własnych gminy dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody 
Mazowieckiego Nr 126 z dnia 26 maja 2020 roku. Powyższe środki pochodzą  
z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2020  
i przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 
z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 
2020. 

2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 111 921 zł 
w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zawarcia umowy do Projektu 
w ramach Programu PO WER, którego beneficjentem będzie Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 14. Projekt jest roczny. 

3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 751 w kwocie 381 400 zł 
w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura 
Wyborczego z dnia 17 czerwca 2020 rok znak DRD – 802/8/20, informującego 
o zwiększonej wielkości dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie 
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r. 

4. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w zadaniach zleconych gminy 
w kwocie 1 325 318 zł oraz w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 114 848 zł 
dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2020 z dnia 10 
czerwca 2020 roku. Powyższe środki  
z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 26) przeznaczone są na udzielenie 
jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół 
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie 
kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 
w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu 
terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 
116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań 
oświatowych. 

5. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 36 000 zł 
w zadaniach własnych powiatu dokonuje się na podstawie zawartych umów w Zespole 
Szkół Budowlanych dotyczących realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Realizacja projektów od dnia 28.05.2020r. do 
dnia 05.10.2020r. 

6. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853 w zadaniach zleconych powiatu 
w kwocie 4 699  zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 37 
z dnia 20 marca 2020 roku. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, 
pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone jest na zadania określone w art. 
6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
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niepełnosprawnych realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o 
niepełnosprawności. 

7. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 
w kwocie 125 936 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia 
środków w szkołach i placówkach oświatowych: 
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 500 zł, 
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych w kwocie 27 000 zł, 
- na doposażenie szkoły w 4 bramki piłkarskie niezbędne do przeprowadzenia 

treningów oraz rozgrywania zwodów organizowanych przez Mazowiecki Związek 
Piłki Nożnej w Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 27 w kwocie 6 000 zł, 

- na zapłatę za dzieci zamieszkałe w Gminie Radom, a uczęszczające do przedszkoli 
w innych gminach – zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2017r o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U z 2020r, poz.17 ze zm.) w kwocie 5 000 zł, 

- na zabezpieczenie 10% wkładu własnego na szkolenia w ramach programu PO 
WER, realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 w kwocie 12 436 zł. 

8. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 
w kwocie 300 000 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku 
z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków celowych dla 
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

9. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 
w kwocie 10 000 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia 
środków w Urzędzie Miejskim na koszty publikacji ogłoszeń o konkursie na kandydata 
na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” oraz 
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

10. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 
801 w kwocie 41 775 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu 
zabezpieczenia środków w Zespole Szkół Muzycznych w związku z utworzeniem 
stołówki na: 
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000 zł, 
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych w kwocie 2 000 zł, 
- zakup wyposażenia do stołówki szkolnej oraz środki zabezpieczające 

i dezynfekujące w kwocie 4 635 zł, 
- zakup energii elektrycznej, gazu w kwocie 15 000 zł, 
- badania lekarskie pracowników stołówki w kwocie 140 zł, 
- zakup usług związanych z wywozem nieczystości w kwocie 5 000 zł. 

11. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 
801 w kwocie 120 000 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu 
zabezpieczenia środków na składki ZUS w Zespole Szkół Technicznych. 
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12. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 
853 w kwocie 500 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu 
zabezpieczenia środków na zwrot dotacji z lat ubiegłych przekazywanych do budżetu 
Wojewody Mazowieckiego w związku ze zwrotem nadpłaty za energię elektryczną w 
wyniku korekty cenowej zużycia energii w 2019 roku. 

13. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 
750 w kwocie 1 000 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu 
zabezpieczenia środków w Urzędzie Miejskim na wykonanie ekspertyz dwóch 
samochodów osobowych i przyczepy kempingowej nabytych przez Gminę Miasta 
Radomia w drodze spadku. 

14. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 
801 w kwocie 7 655 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu 
zabezpieczenia środków: 
- na opłatę za czynności kontrolne w ramach urzędowych kontroli żywności przez 

Sanepid w PSP Nr 2 w kwocie 1 155 zł,  
- na usługi telekomunikacyjne w PP Nr 7 w kwocie 2 500 zł, 
- na zakup środków odkażających i dezynfekujących do rąk i powierzchni oraz 

odzieży ochronnej w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego 
Inspektora Sanitarnego w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych 
w kwocie 4 000 zł, 

15. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 
851 w kwocie 50 000 zł w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności 
zabezpieczenia środków na zakup środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej 
w związku ze stanem epidemii. 

16. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 
855 w kwocie 14 830 zł w zadaniach zleconych gminie dokonuje się w celu 
zabezpieczenia środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na:  
- rozliczenie kosztów eksploatacyjnych powierzchni zajmowanych przez Dział 

Świadczeń Rodzinnych w ramach kosztów obsługi zadania w kwocie 11 420 zł, 
- opłaty za przekazy pocztowe oraz na zapłatę za zdalne szkolenie pracowników dla 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3 410 zł. 
17. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 

710 w kwocie 2 000 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu 
zabezpieczenia środków w Urzędzie Miejskim celem wszczęcia postępowania 
publicznego na zakup artykułów biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizującego zadania związane 
z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, 
zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
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18. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 
801 w kwocie 70 089 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu 
zabezpieczenia środków: 
- na zakup środków odkażających i dezynfekujących do rąk i powierzchni oraz 

odzieży ochronnej w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego 
Inspektora Sanitarnego w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych 
w kwocie 3 000 zł, 

- na odprawę pośmiertną zmarłego nauczyciela w Zespole Szkół Skórzano-
Odzieżowych, Stylizacji i Usług w kwocie 39 510 zł, 

- na składkę PFRON w związku z odejściem uczniów ze stwierdzonym orzeczeniem 
o niepełnosprawności w Zespole Szkół Samochodowych w kwocie 5 400 zł, 

- na pokrycie wydatków zgrupowań szkoleniowych dla uczniów Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Zespole Szkół Budowlanych oraz środki ochrony osobistej, środków 
czystości dla uczniów oraz pracowników wykorzystywanych podczas egzaminów 
maturalnych w ZS. Ekonomicznych i ZS. Technicznych w kwocie 9 250 zł, 

- zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu 
zawodowego E8 klas trzecich w ZS. Technicznych w kwocie 5 500 zł, 

- na naprawę drukarki oraz kosiarki w ZS. Ekonomicznych w kwocie 1 490 zł, 
- na kontrolę okresową stanu technicznego budynku szkoły oraz środki do 

dezynfekcji w ZS. Muzycznych w kwocie 1 939 zł, 
- dofinansowania studiów podyplomowych dla nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w kwocie 4 000 zł. 
19. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 

854 w kwocie 6 500 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu 
zabezpieczenia środków na zakup materiałów do remontu, środków czystości i do 
dezynfekcji sal dydaktycznych w Młodzieżowym Domu Kultury.  

20. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 
754 w kwocie 49 563 zł w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w celu 
zabezpieczenia środków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na 
zakup energii i zakup usług pozostałych. 

 
 

PREZYDENT MIASTA 

 

        (-) Radosław Witkowski 

 


