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Objaśnienia: 
 
1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XVII/157/2019 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 maja 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  
oraz wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta z dnia 16.05.2019 r. Dochody 
ogółem wzrosły o kwotę 1 332 497  zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę   
1 146 133 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 186 364 zł. Wydatki ogółem 
wzrosły o kwotę 1 332 497 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1 836 452 
zł a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 503 955 zł. 

2. Zmienia się załącznik Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały XVII/157/2019 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 15 maja 2019 r w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Radomia na lata 2019-2040 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

Zmiany dotyczą: 

• Aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych 
latach oraz limitów zobowiązań w zadaniach: 

- Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną  w przestrzeni 
miejskiej Radomia (Wydział Funduszy Unijnych). Zmniejszenie limitu, wydatków 
majątkowych w 2019 r. o kwotę 1 244 055 zł, zmniejszenie limitu wydatków 
majątkowych w 2020 r. o kwotę 471 971 zł, aktualizacja limitu zobowiązań. Zmiany 
związane są z przejęciem przez Wodociągi Miejskie realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
„Wydatki inwestycyjne na część niekwalifikowalną zadań inwestycyjnych w projekcie 
(zadanie C1, C2 - na zbiorniku Borki) „, zaplanowanego w ramach projektu LIFE- Adaptacja 
do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej 
Radomia. Dokonano także zmniejszenia wydatków bieżących w 2019 roku o kwotę 
10 000 zł i zwiększenia wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 10 000 zł. 
Związane jest z koniecznością zakupu namiotu promocyjnego oraz aparatu 
fotograficznego dla potrzeb projektu. 

- "Chcemy pracować-Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych - 
zwiększenie wykorzystania innowacji na rzecz poprawy skuteczności wybranych 
aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS (Wydział Zdrowia i Polityki 
Społecznej) – zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 34 213 zł, w związku  
z koniecznością zabezpieczenia środków na wysłanie podręcznika broszury. Zmiana ta nie 
zwiększy łącznych nakładów finansowych zadania. 

- Realizacja projektu pn. "Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych 
oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich" Nr 
POWR.02.18.00-00-0009/18 ( Biuro ds. Systemu Informacji Przestrzennej) -  zwiększenie 
limitu wydatków bieżących  w 2019 roku o kwotę 3 260 zł, zmniejszenie limitu 
wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 3 260 zł, aktualizacja łącznych nakładów 
finansowych i limitu zobowiązań. Zmiany związane są z zakupem skanerów do obsługi 
podatkowej.  
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- Przyjazny Dom ( Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) – zmniejszenie limitu wydatków 
bieżących w 2019 roku o kwotę 239 776 zł, zwiększenie limitu wydatków bieżących  
w 2021 roku o kwotę 154 176 zł. i limitu wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 
85 600 zł.  Aktualizacja łącznych nakładów finansowych. Zmiany związane są ze zgodą 
uzyskaną z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na dokonanie zmian  
w harmonogramie płatności dotyczących wartości środków majątkowych oraz zmianą 
okresu realizacji projektu.   

- Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - „Zadziwieni sobą 
poznajemy świat" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 ( Wydział Edukacji ) -  
zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 13 000 zł, zmniejszenie limitu 
wydatków w 2020 roku o kwotę 13 000 zł. Zmiana wynika z konieczności realizacji 
większości wydatków w 2019 roku. 

- Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy 
Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego - poprawa infrastruktury w zakresie 
transportu drogowego ( MZDiK) – wykreślenie pozycji wydatków bieżących w części 
trzeciej Wykazu Przedsięwzięć w związku z brakiem konieczności ujmowania tego rodzaju 
wydatków we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie ze środków UE. 


