
  

Objaśnienia: 
 
1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr 743/2018 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 04.09.2018 roku  w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018-2040, 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 2018 roku wynikających ze zmian 
budżetu zawartych w projekcie uchwały przedłożonej na sesję Rady Miejskiej 
oraz wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta w okresie od dnia 31.08.2018 
r. do 13.09.2018 r. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 4 074 817 zł, w tym 
dochody bieżące wzrosły o kwotę 4 074 317 zł , a dochody majątkowe wzrosły 
o kwotę 500 zł.  Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 9 674 817 zł,  w tym 
wydatki bieżące wzrosły o kwotę 4 026 827 zł a wydatki majątkowe wzrosły o 
kwotę 5 647 990 zł. 

• w wyniku dokonanych zmian zwiększeniu ulega deficyt budżetowy w 2018 
roku o kwotę 5 600 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 
wolnych środków. 

• w związku z planowaną realizacją projektów pn. „Podniesienie kompetencji 
cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” oraz  „Projekt 
Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - Mobilność  
i specjalizacja zawodowa kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”, 
współfinansowanych 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: 

- 2019 – 459 617 zł, 
- 2020 – 127 118 zł. 
 

2. Zmienia się załącznik Wykaz Przedsięwzięć do WPF do  Uchwały Nr 743/2018 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 04.09.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018-2040, zgodnie z załącznikiem  
do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą: 

• Wprowadzenia nowych zadań: 

- „Projektowanie dróg i realizacja robót w porozumieniu z Wodociągami Miejskimi  
(ul.25-go Czerwca, ul. Zbrowskiego)”- (MZDiK) - realizacja projektu przewidziana  
na lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 410 000,00 zł, limit 
wydatków w 2018 r. to kwota 10 000 zł,  w 2019 r.- 400 000 zł, limit zobowiązań - 
410 000 zł. Środki zabezpieczone na ten cel zostaną przeznaczone na wykonanie 
projektów dla ulic: 25-go Czerwca i ul. Zbrowskiego.  

- „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” 
(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej). Celem zadania jest podniesienie kompetencji 
cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Miasta Radomia. Zadanie realizowane będzie  
w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 149 880 zł, limit wydatków 
w 2018 r. to kwota 78 735 zł,  w 2019 r. - 71 145 zł, limit zobowiązań  - 149 880 zł.  



  

- „Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - Mobilność  
i specjalizacja zawodowa kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” 
realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych (Wydział Edukacji) – zadanie 
realizowane będzie w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 
635 590 zł, limit wydatków w 2018 r. to kwota 120 000 zł, w 2019 r. - 388 472 zł,  
w 2020 r.- 127 118 zł. Wprowadzenie projektu związane jest z umową podpisaną z 
Mazowiecką  Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. 

- Budowa boiska typu „Orlik” o nawierzchni z trawy syntetycznej i skoczni w dal przy 
PSP nr 26 – zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady 
finansowe wyniosą 1 030 000 zł, limit wydatków  w 2018 r. to kwota 530 000 zł,  
w 2019 r – 500 000 zł, limit zobowiązań – 1 030 000 zł. Zadanie zostało 
wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć zgodnie z decyzją  Rady Miejskiej. 

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

- „Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - Rozwój umiejętności 
zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem 
rozwoju obszarów wiejskich” realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych  
i Gospodarki Żywnościowej ( Wydział Edukacji) – zwiększenie limitu wydatków w 2018 
r. o kwotę 17 914 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 17 914 zł. 
Zmiany dokonano w związku z korektą harmonogramu realizacji zadania. 

 
- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Radomia - realizacja zadań 
określonych w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne” (Wydział Geodezji) – 
zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 91 415 zł, zmniejszenie limitu 
wydatków w 2018 roku o kwotę 57 174 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2019 
roku o kwotę 34 241 zł, , aktualizacja limitu zobowiązań. Zmiany wynikają  
z rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy w związku z realizacją zadania. 

- „Budowa mostu na rzece Mlecznej w ciągu ul. Ofiar Firleja/Krzewień - poprawa 
układu komunikacyjnego miasta Radomia” (MZDiK) – zmniejszenie łącznych nakładów 
finansowych o kwotę 19 800 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 
19 800 zł, aktualizacja łącznych nakładów finansowych. Zmiany wynikają  
z oszczędności powstałych po zakończeniu i rozliczeniu zadania.  
 
- „Przebudowa skrzyżowania ulic Wernera/Szarych Szeregów - poprawa układu 
komunikacyjnego miasta Radomia” (MZDiK) – zmniejszenie łącznych nakładów 
finansowych o kwotę 17 600 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 
17 600 zł, aktualizacja limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z oszczędności 
powstałych po zakończeniu i rozliczeniu zadania.  
 
- „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 - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia” (MZDiK) – 
zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5 600 000 zł, zwiększenie 
limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 5 600 000 zł, aktualizacja limitu zobowiązań. 
Zwiększenie środków dotyczy wypłat odszkodowań za nieruchomości położone  



  

w Radomiu, które stały się własnością Gminy Miasta Radomiu   i Skarbu Państwa 
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej pn: „ Rozbudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu – ul. Wojska Polskiego  
i ul. Żółkiewskiego na odcinku od węzła drogowego nad torami PKP do ul. Kozienickiej 
wraz z rondem”. 

- „Budowa ulicy Małcużyńskiego w Radomiu” (MZDiK) – zwiększenie łącznych 
nakładów finansowych o kwotę 2 050 000 zł, zwiększenie wydatków w 2019 r.  
o kwotę 2 050 000 zł, aktualizacja limitu zobowiązań. Zmiana jest wynikiem wyboru 
oferty w postępowaniu przetargowym. 

- „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni 
w dzielnicach Obozisko i Michałów - poprawa jakości środowiska miejskiego” (Wydział 
Inwestycji) – zmiana łącznych nakładów finansowych o kwotę 350 000 zł, 
zwiększenie w części 1.3 Wykazu Przedsięwzięć  limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 
350 000 zł. Zmiana związana jest z planowaną na wniosek mieszkańców dzielnicy 
Obozisko budową tężni solankowej na terenie rewitalizowanego w tej dzielnicy parku 
(dokumentacja projektowa i roboty budowlane). 

- „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 łącznych nakładów finansowych o kwotę 
2 200 000 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 2 200 000 zł, 
aktualizacja limitu zobowiązań. Zmiana wynika z planowanej prognozy realizacji 
inwestycji – etap II. 

- „Budowa PSZOK - poprawa jakości środowiska miejskiego” (Wydział Inwestycji) – 
zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 350 000 zł, zwiększenie limitu 
wydatków w 2020 r. o kwotę 350 000 zł.. Zmiana związana jest z  przedłużającymi 
się procedurami rozpatrzenia wniosku złożonego do NFOŚiGW o dofinansowanie 
zadania. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


