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Objaśnienia: 
 
1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XXIX/257/2019 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2019 roku 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 Zarządzeniami Prezydenta w okresie 06.11.2019 r – 
15.11.2019 r. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 18 543 761  zł, w tym dochody 
bieżące wzrosły o kwotę 21 337 626 zł, a dochody majątkowe zmalały o kwotę  
2 793 865 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 18 543 761 zł, w tym wydatki 
bieżące wzrosły o kwotę 27 606 015 zł a wydatki majątkowe zmalały o kwotę  
9 062 254 zł. 

• w związku ze zmianami z załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF zwiększa się  
w 2020 roku prognozowany poziom deficytu budżetowego o 6 000 000 zł, który 
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bądź emisji papierów 
wartościowych. Przewiduje się, że spłata dodatkowych środków nastąpi w latach 
2030-2032. 

• dokonuje się aktualizacji kwoty długu.  
 

2. Zmienia się załącznik Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały XXIX/257/2019 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2019 roku  w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019-2040 zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały.  

Zmiany dotyczą: 

• Wprowadzenia nowych zadań: 

- „ Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom 
(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej). Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020. 
Łączne nakłady finansowe wyniosą 120 000 zł, limit wydatków w 2019 roku – 60 000 zł, 
w 2020 roku - 60 000 zł.  

- Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza 
edukacja rozwój 2014-2020-POWERSE-2016- „Dwujęzyczność – drogą ku przyszłości”- 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2021. 
Łączne nakłady finansowe wyniosą 230 045 zł, limit wydatków w 2019 roku to kwota 
6 790 zł, w 2020 roku – 177 246 zł, w 2021 roku – 46 009 zł.  

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

- "Bliżej rodziny-wzmacnianie rodzin i pieczy zastępczej"- Działanie 9,2 - Usługi społeczne  
i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1- Zwiększenie dostępności usług 
społecznych - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (MOPS). 
Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 8 029,22 zł, zmniejszenie limitu 
wydatków w 2019 r. o kwotę 8030,80 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu. 
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- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 
14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu - I etap - rewitalizacja 
zabytkowych obszarów miasta (Wydział Inwestycji). Zwiększenie łącznych nakładów 
finansowych o kwotę 1 000 000  zł. Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 
3 200 000 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 4 100 000 zł. 
Dokonano również aktualizacji limitu zobowiązań. Zmiany spowodowane są koniecznością 
przesunięcia na 2020 rok ostatecznego zakończenia i rozliczenia części robót 
budowlanych z uwagi na bardzo zły stan techniczny obiektu, w tym konieczność 
zrealizowania robót dodatkowych, które zostały ujawnione w trakcie realizacji robót 
dodatkowych. Na zakończenie realizacji projektu w 2020 roku wyraziła zgodę 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych podpisując stosowny aneks. 

- Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni 
miejskiej Radomia - spowolnienie spływu wód deszczowych, jako przystosowanie do 
zmian klimatu (Wydział Funduszy Unijnych). Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku  
o kwotę 2 551 465 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 699 273 zł, 
zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 1 350 245 zł. Dokonano aktualizacji 
limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z przedłużających się procedur prawnych 
dotyczących wykupu gruntów, postępowań uzyskania pozwoleń administracyjnych 
dotyczących realizacji inwestycji przeciwpowodziowej oraz oceny oddziaływania 
przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko.   

- Budowa ul. Marii Fołtyn - poprawa układu komunikacyjnego Miasta Radomia (MZDiK). 
Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3 400 zł. Zmniejszenie limitu 
wydatków w 2019 roku o kwotę 3 400 zł. Została podpisana umowa na wykonanie 
dokumentacji projektowej do w/w zadania. Zmniejszenie środków  o kwotę  3.400 zł 
stanowią oszczędności po podpisaniu umowy. 

-  Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych" - poprawa układu 
komunikacyjnego miasta Radomia (MZDiK). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych 
o kwotę 5 800 zł. Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 5 800 zł. 
Dokonano również aktualizacji limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z oszczędności po 
podpisaniu i rozliczeniu umów z  wykonawcami.  

-  Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP - poprawa układu 
komunikacyjnego miasta Radomia (MZDiK). Zwiększenie łącznych nakładów finansowych 
o kwotę 351 000 zł. Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 699 000 zł, 
zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 1 050 000 zł. Dokonano również 
aktualizacji limitu zobowiązań. Wprowadzenie  środków do planu na 2020 rok konieczne 
jest po przeprowadzonych ustaleniach z Ministerstwem Infrastruktury, PKP Linie 
Kolejowe S.A. oraz Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” . Zwiększenie 
łącznych nakładów finansowych wynika z konieczności zabezpieczenia środków na 
wykonanie dokumentacji projektowej.   

- "Przedszkolaczki - Radomiaczki" - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej  
w Radomiu i wzrost jej, jakości przez utworzenie 110 nowych miejsc (w tym 11 dla osób 
niepełnosprawnych) w Przedszkolu Publicznym nr 4,12,19 oraz uzupełnienie kompetencji 
nauczycieli (Wydział Funduszy Unijnych). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych  
o kwotę 212 669 zł. Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 389 058 zł, 
zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 176 389 zł. Zmian dokonuje się  
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w związku z koniecznością dostosowania do realnie przewidywanych dochodów  
i wydatków dotyczących projektu. 

- "Innowacyjna szkoła - kreatywny uczeń" - podniesienie u uczniów i nauczycieli 
kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku 
pracy oraz indywidualnego podejścia do ucznia (Wydział Funduszy Unijnych). 
Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 100 001 zł. Zwiększenie limitu 
wydatków w 2020 roku o kwotę 100 001 zł.  Zmian dokonuje się w związku  
z koniecznością dostosowania do realnie przewidywanych dochodów i wydatków 
dotyczących projektu. 

- „ Dźwignia kariery” (Wydział Funduszy Unijnych). Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 
roku o kwotę 236 600 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 236 600 zł. 
Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania do realnie przewidywanych 
dochodów i wydatków dotyczących projektu. 

- „ Malucha wsparcie na starcie” (Wydział Funduszy Unijnych). Zmniejszenie łącznych 
nakładów finansowych o kwotę 180 118 zł.  Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku 
o kwotę 316 488 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 136 370 zł. 
Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania do realnie przewidywanych 
dochodów i wydatków dotyczących projektu. 

- "Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów 
technik elektronik i technik mechatronik"  - Wypracowanie i upowszechnianie 
przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej z Radomia z uczelnią 
wyższą dla nauczania w 2 zawodach w branży elektroniczno-mechatronicznej do 2020 
roku (Wydział Funduszy Unijnych). Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 
337 476 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 337 476 zł. Zmian 
dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania do realnie przewidywanych 
dochodów i wydatków dotyczących projektu. 

- „Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - 
zapewnienie czynnego awaryjnego ujęcia wody dla potrzeb RSzS (Wydział Zdrowia  
i Polityki Społecznej) – Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków  
w 2019 roku o kwotę 48 708 zł,  w związku z koniecznością wykonania dodatkowych 
prac budowlanych. 

- Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem - poprawa jakości usług medycznych 
(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) – Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych  
i limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 48 708 zł. w związku z koniecznością 
przesunięcia środków na wykonanie prac na zadaniu pn. „Budowa własnego ujęcia wody 
dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego” 

- Dokapitalizowanie spółki Rewitalizacja Sp. z o.o - rewitalizacja nieruchomości na terenie 
Miasta Kazimierzowskiego. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu 
wydatków w 2019 roku o kwotę 1 600 000 zł.  Nie przewiduje się w 2019 roku 
udzielenia dokapitalizowania spółce Rewitalizacja Sp. z o.o. 
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- „Rozbudowa ul. Szydłowieckiej w Radomiu wraz z infrastrukturą” (MZDiK) – zwiększenie 
łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 140 000 zł. 
Aktualizacja limitu zobowiązań. Zwiększenie środków konieczne jest do podpisania 
umowy z Wykonawcą.   

• Usunięcie zadania 

- "Wypracowanie modeli współpracy szkół zawodowych z wyższą dla zawodów operator 
obrabiarek skrawających, technik mechanik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 
oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń" - Wypracowanie i upowszechnianie przykł. 
rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z uczelnią wyższą dla nauczania w 4 
zawodach w branży technicznej (Wydział Funduszy Unijnych). Zadanie zostaje usunięte  
z Wykazu Przedsięwzięć w związku z rozwiązaniem z dniem 17.10.2019 roku umowy  
o dofinansowanie projektu. Powodem rozwiązania umowy było wycofanie się z projektu 
jednego z partnerów. 

 

 

 


