
  

Objaśnienia: 

 
 
1.Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa  do uchwały Rady Miejskiej  
w Radomiu z dnia 24.06.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Radomia na lata 2013-2029 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały pod 
nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa. 
Wprowadza się następujące zmiany: 
 
- dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2013 roku wynikających z wprowadzenia 
zmian w budżecie, 
- dokonuje się aktualizacji kwot wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy  
o finansach publicznych  w związku z wprowadzeniem zmian w Wykazie 
przedsięwzięć do WPF, 
- dokonuje się aktualizacji kwoty długu w 2013 roku i latach następnych zgodnie ze 
sprawozdaniem Rb-Z za IV kwartał 2012 roku poprzez odjęcie kwoty 187 198,78  
w związku z zakończeniem umowy leasingowej w styczniu bieżącego roku, 
- wprowadza się w 2014 roku dochody majątkowe w kwocie 8 551 000 zł w związku 
z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych: Rewitalizacja 
parku „Leśniczówka” i Rewitalizacja „Starego Ogrodu”, 
- zwiększa się w 2014 roku wydatki majątkowe w kwocie 8 551 000 zł., w związku  
z otrzymanym dofinansowaniem na w/w zadania, zwiększeniu o 8 551 000 zł ulega 
kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, 
- wprowadza się w 2015 roku dochody majątkowe w kwocie 2 135 200 zł w związku 
z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych: Rewitalizacja 
parku „Leśniczówka” i Rewitalizacja „Starego Ogrodu”, 
- zwiększa się w 2014 roku wydatki majątkowe w kwocie 2 135 200 zł., w związku  
z otrzymanym dofinansowaniem na w/w zadania, zwiększeniu o 2 135 200 zł ulega 
kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. 
 
 
  2. Zmienia się załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do uchwały  Rady Miejskiej      
w Radomiu z dnia 24.06.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Radomia na lata 2013-2029 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały pod 
nazwą Wykaz przedsięwzięć do WPF. Zmiany dotyczą: 
 
- wprowadzenia nowych zadań: „Modernizacja oświetlenia ulicznego” (MZDiK), Projekt 
„Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego ROF”- Projekt nr 
57/MOF/1/2013 (MPU), „Rewitalizacja parku Leśniczówka” (Wydział Inwestycji), 
Rewitalizacja Starego Ogrodu” (Wydział Inwestycji), „Termomodernizacja budynków 
Amfiteatru przy ul. Parkowej, Śniadeckich i Daszyńskiego realizowanych w ramach 
Projektu „Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne  
w 4 obiektach kultury w Radomiu” (Wydział Inwestycji), „ Termomodernizacja budynku 
Resursy Obywatelskiej ul. Malczewskiego realizowanego w ramach Projektu 
„Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach 
kultury w Radomiu” (Wydział Inwestycji), 
 



  

- wykreśleniu zadań „Zawodowiec na europejskim rynku pracy- zajęcia i praktyki dla 
uczniów szkół zawodowych w latach 2013-2015” (Wydział Edukacji Sportu                      
i Turystyki)”, „Rozbudowa ul. Witkacego” (MZDiK), „Opracowania urbanistyczne” (MPU). 
  
- aktualizacji  limitu zobowiązań w zadaniu: „Aktywność szansą na lepsze jutro” 
(MOPS).  


