
  

Objaśnienia: 

 
 
1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do uchwały 575/2013 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 26.08.2013r. 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 oraz wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta w okresie od 
12.08.2013 – 13.09.2013,  
- dokonuje się zwiększenia w 2014 roku dochodów i wydatków majątkowych oraz 
dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 
2 176 850,00 zł. w związku ze zmianą terminu realizacji oraz dostosowania 
harmonogramu prac do przygotowywanej dokumentacji przetargowej w zadaniach 
„Rewitalizacja parku „Leśniczówka” i „Rewitalizacja Starego Ogrodu” , 
- dokonuje się zmniejszenia w 2015 roku dochodów i wydatków majątkowych oraz 
dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 
2 135 200,00 zł. w związku z ww zmianą. 
 
  2. Zmienia się załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do uchwały 575/2013 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 26.08.2013r. 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 zadania:  
„Kultura, tradycja, muzyka ponad podziałami-modernizacja infrastruktury MOK 
„Amfiteatr” w Radomiu, organizacja festiwalu muzycznego i wydarzeń artystycznych 
(Wydział Inwestycji),  
- aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz limitów 

zobowiązań w zadaniach: 
 „Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół 
Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu”(Wydział Inwestycji), 
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), „Budowa obwodnicy południowej”(MZDiK), 
„Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego”(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej), 
„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez 
budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”(Wydział Geodezji), 
- wykreślenia zadania: 
„Udzielenie dotacji przedmiotowej na wkład własny Teatru Powszechnego w Radomiu 
do projektu pn: „Strefa wolności” dofinansowanego z programu Unii Europejskiej 
Culture 2007-2013”  


