
  

Objaśnienia: 

 
 
1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa  do uchwały 595/2013 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 30.09.2013r. 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 30.09.2013r. do 30.10.2013r., 
- wprowadza się w 2015r. prognozowane dochody majątkowe w kwocie 22 830 000,- 
w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia „Zakup 
autobusów hybrydowych zasilanych CNG dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacji w Radomiu wraz ze szkoleniem kierowców”,  
- w pozycji dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 
wprowadza się w 2015r. kwotę 22 830 000,-zł, 
- wprowadza się w 2015r. wydatki majątkowe w kwocie 22 830 000,-zł, 
- ustala się w 2015r. dochody ogółem w kwocie 1 009 288 999,74 zł. i wydatki 
ogółem w kwocie 982 935 370,81 zł.  
 
  2. Zmienia się załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do uchwały 595/2013 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 30.09.2013r. 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  zadań:  
●„Zakup autobusów hybrydowych zasilanych CNG dla potrzeb Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu wraz ze szkoleniem kierowców”(MZDiK). 
Wprowadzenie ww zadania wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego  
w związku z ubieganiem się Gminy o dofinansowanie projektu z Programu NFOŚiGW 
pn  „ System zielonych inwestycji część 7Gazela-niskoemisyjny transport miejski.” , 
● „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 – budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 
9- ulicy Żółkiewskiego w Radomiu” (MZDiK). Wprowadzenie ww zadania wynika                   
z konieczności zabezpieczenia udziału własnego Gminy Miasta Radomia w ramach 
dofinansowania ze środków zewnętrznych. 
   
- aktualizacji  łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków  w 

zadaniach: 
● „Partnerski projekt szkół Comenius -„uczenie się przez całe życie”(Wydział Edukacji 
Sportu i Turystyki). Zmiana w ww zadaniu polega na zwiększeniu łącznych nakładów 
finansowych o kwotę 168.400,-zł oraz limitu wydatków  w 2013r. o kwotę 134.080,-
zł w oparciu o umowę finansową Nr 2013-1-CY1COM06-03297 2. 
● „Budowa budynku administracyjno-socjalno-garażowego z masztem antenowym na 
budynku o wysokości 25m Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 wraz z infrastrukturą 



  

techniczną oraz dwoma zjazdami z ul. Ziętalów (obiekt kat.XVI i XVII)”. Zmiana 
dotyczy przesunięcia 1 mln zł z limitu wydatków w 2014r. na 2015r i wynika                     
z przewidywanego harmonogramu realizacji zadania i związanych z tym płatności.  
● „Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacja pomieszczeń dla potrzeb 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego”. Zmiana polega na przesunięciu kwoty 
600.000,-zł z limitu wydatków w 2014r. na 2015r. w związku z zaplanowanymi na 
ten rok płatnościami. 
  


