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Objaśnienia: 
 
1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XII/126/2019 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 marca 2019 r w sprawie  Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019-2040,  zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały.  
Wprowadza się następujące zmiany:  

•  dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 roku wynikających ze zmian budżetu 
przedłożonych w projekcie uchwały na sesję Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 
15.04.2019 r. oraz wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta w okresie od 
25.03.2019 r -01.04.2019 r. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 138 732 zł, w tym 
dochody bieżące wzrosły o kwotę  138 732 zł, a dochody majątkowe pozostały 
bez zmian. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 138 732 zł, w tym wydatki bieżące 
wzrosły o kwotę 301 372 zł i wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 16 400 zł. 

• w związku z planowaną realizacją projektu pn. Radomskie Centrum Wolontariatu 
„Kuźnia Obywatelska", współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii 
Europejskiej zwiększa się dochody bieżące, dochody z tytułu dotacji i środków 
przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatki bieżące o następujące kwoty w 
latach: 

- 2020 – 315 469 zł, 
- 2021 – 139 693 zł. 
 

2. Zmienia się załącznik Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XII/126/2019 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 25 marca 2019 r w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Radomia na lata 2019-2040 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

Zmiany dotyczą: 

• Wprowadzenia nowych zadań: 

-  Radomskie Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska". Celem głównym Projektu jest 
wzrost umiejętności społecznych u 108 osób młodych, do 29 roku życia, których 
kompetencje społeczne wymagają rozwoju (Kancelaria Prezydenta - Wydział Komunikacji 
Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki). Okres realizacji to lata 2019-2021. Łączne 
nakłady finansowe (wydatki bieżące)  to kwota 544 829 zł, limit wydatków bieżących  w 
2019 r. to kwota  75 589 zł, w 2020 r. to kwota   325 226 zł, w 2021 r.- 144 014 zł. 
Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych to kwota 16 400 zł, ujęta w limicie 
wydatków w 2019 r. 

- „Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt”. Celem projektu jest zapobieganie 
bezdomności zwierząt  i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Okres realizacji to 
lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 4 300 000 zł. Limit wydatków w 
2019 r. to kwota 1 000 000 zł, w 2020 r. -1 000 000 zł, 2021 r. -1 100 000 zł, 2022 r. – 
1 200 000 zł. 

- Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych” (MZDiK).  Celem zadania 
jest poprawa układu komunikacyjnego Miasta Radomia. Łączne nakłady finansowe 
wynoszą 5 600 000 zł, limit wydatków w 2019 r. wynosi 3 000 000 zł, w 2020 r. – 
2 600 000 zł. Ze względu na zakres i wartość robót konieczne jest wydłużenie realizacji 
zadania na lata 2019-2020 i wpisanie go do WPF.  
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• Aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych 
latach oraz limitów zobowiązań w zadaniach: 

- Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ). 
Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 61 351 zł, zmniejszenie limitu 
wydatków w 2019 r. o kwotę 61 351 zł. Zmiana związana jest z powstaniem 
oszczędności po rozstrzygnięciu procedur przetargowych na tym zadaniu. 

- Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 
(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) . Zwiększenie  łącznych nakładów finansowych  
o kwotę 61 351 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 61 351 zł. Zmiana 
związana jest z koniecznością wykonania dodatkowych prac w ramach tego zadania.    

- Projektowanie dróg i realizacja robót w porozumieniu z Wodociągami Miejskimi (ul. 25-go 
Czerwca, ul. Zbrowskiego) (MZDiK) - zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r.  
o kwotę 180 000 zł, aktualizacja limitu zobowiązań. Dostosowanie limitu wydatków do 
wartości znajdujących się w budżecie, uchwalonych na sesji Rady Miejskiej w dniu 
25.03.2019 r. 

- Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni  
w dzielnicach Obozisko i Michałów ( Wydział Inwestycji ) – zmniejszenie limitu wydatków 
majątkowych w 2019 r. w cz. 1.3 WPF o kwotę 180 000 zł, zwiększenie limitu wydatków 
majątkowych w cz. 1.1 o kwotę 180 000 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji 
budżetowej do ponoszonych wydatków.  

- Trasa N-S - odc. od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I; odc. od ul. 
Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową - etap II, od ul. 
Żeromskiego do ul. Kozienickiej - etap III - poprawa układu komunikacyjnego miasta 
Radomia ( MZDiK). Zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 2 700 000 zł, 
zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 2 700  000 zł. W miesiącu kwietniu 
2019 r. będzie ogłoszony przetarg na realizację Etapu II trasy N-S na odcinku od ul. 
Żakowickiej do ulicy Czarnoleskiej w systemie „Projektuj i buduj”. Ze względu na 
konieczność wykonania w 2019 r dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na 
budowę, planuje się zakończenie robót budowlanych w 2021 r.  

 


