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Objaśnienia: 
 
1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr 760/2018 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 09.10.2018 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 podjętych w uchwałach  Rady Miejskiej w Radomiu  oraz 
wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta w okresie 16.10.2018 r.  
do 30.11.2018r. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 9 516 015 zł, w tym 
dochody bieżące wzrosły o kwotę 11 516 015 zł, a dochody majątkowe 
zmalały o kwotę 2 000 000 zł.  Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 9 516 015 zł, 
w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 20 787 288 zł i wydatki majątkowe 
zmalały o kwotę 11 271 273 zł. 

• w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych na pokrycie deficytu w 
2018 roku dokonuje się aktualizacji rozchodów budżetu w latach 2019-2028, 
zgodnie z przedłożonym projektem uchwały w sprawie emisji obligacji 
komunalnych Gminy Miasta Radomia. 

• w związku ze zmianami dokonanymi w Wykazie Przedsięwzięć do WPF , 
zmianie ulega kwota planowanego deficytu na 2019 rok. 

• w związku z opisanymi powyżej zmianami dokonuje się aktualizacji rozchodów 
budżetu oraz kwoty długu w latach objętych prognozą. 

• w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Innowacyjna szkoła – kreatywny 
uczeń” 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: 

- 2019 – 729 767 zł, 
- 2020 – 144 674 zł. 

Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie Uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018-2040, do zmian w Uchwale 
Budżetowej dokonanych na sesjach Rady Miejskiej. 

2. Zmienia się załącznik Wykaz Przedsięwzięć do WPF do  Uchwały Nr 760/2018 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 09.10.2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018-2040, zgodnie z załącznikiem  
do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą: 

• Wprowadzenia nowych zadań: 

- Projekt „Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń” Cel: podniesienie u uczniów  
i nauczycieli kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności 
niezbędnych na rynku pracy- (SIP). Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020. 
Łączne nakłady finansowe wyniosą 970 890 zł. Limit wydatków wyniesie w 2018 r. – 
96 449 zł, w 2019 r.- 729 767 zł, w 2020 r – 144 674 zł.  Limit zobowiązań to kwota  
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970 890 zł. Wprowadzenie projektu wynika z konieczności podpisania umowy  
o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.  

- Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu 
operacyjnego – Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 – POWERSE-2018 pt. ”Staszic 
szkołą sukcesu – przez szkolenia nauczycieli do sukcesu ucznia” – (Wydział Edukacji). 
Program realizowany będzie w latach 2018-2020, w XI Liceum Ogólnokształcącym  
z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Staszica. Łączne nakłady finansowe 
wyniosą 152 437 zł, limit wydatków w 2018 roku wyniesie 13 700 zł, w 2019 roku - 
108 250 zł, w 2020 roku – 30 487 zł. Wprowadzenie projektu wynika z konieczności 
podpisania umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów 
Unijnych.  

- Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - „Europejskie DNA” – 
(Wydział Edukacji).  Program realizowany będzie w latach 2018-2020 w Zespole Szkół 
Technicznych. Łączne nakłady finansowe wyniosą 136 950 zł, limit wydatków  
w 2018 roku wyniesie 17 350 zł, w 2019 roku - 92 210 zł, w 2020 roku – 27 390 zł. 
Wprowadzenie projektu wynika z konieczności podpisania umowy  
o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.  

- Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - „Promoting literacy 
skills by stories of EU” – (Wydział Edukacji).  Program realizowany będzie w latach 
2018-2020 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 32. Łączne nakłady finansowe 
wyniosą 112 989 zł, limit wydatków w 2018 roku wyniesie 35 368 zł,  
w 2019 roku - 55 023 zł, w 2020 roku – 22 598 zł. Wprowadzenie projektu wynika  
z konieczności podpisania umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką 
Wdrażania Programów Unijnych.  

- Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - „Snapshots of myself 
on the european canvas” – (Wydział Edukacji).  Program realizowany będzie w latach 
2018-2020 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 32. Łączne nakłady finansowe 
wyniosą 116 015 zł, limit wydatków w 2018 roku wyniesie 37 210 zł,  
w 2019 roku - 55 602 zł, w 2020 roku – 23 203 zł. Wprowadzenie projektu wynika  
z konieczności podpisania umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką 
Wdrażania Programów Unijnych.  

 - „Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Smart Edukacion: 
Explore CLIL by Using Robotics" ( Wydział Edukacji) – Projekt realizowany będzie w 
latach 2018-2020 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2. Łączne nakłady finansowe 
wyniosą 114 377 zł, limit wydatków w 2018 roku wyniesie 22 530 zł, w 2019 roku – 
68 972 zł, w 2020 roku 22 875 zł. 

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

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego "Bulwary" z ul. Maratońską - poprawa 
układu komunikacyjnego miasta Radomia” (MZDiK) – zmniejszenie limitu wydatków  
w 2018 r. o kwotę 1 231 874 zł. W związku z brakiem decyzji o zwolnieniu od 
zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz 
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brakiem pozwolenia wodno – prawnego umożliwiającymi realizację zadania, 
aktualizacja limitu zobowiązań.  

- Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną  
w przestrzeni miejskiej Radomia - spowolnienie spływu wód deszczowych, jako 
przystosowanie do zmian klimatu (Biuro Miejskiego Konserwatora Przyrody) – 
zmniejszenie limitu wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 114 000 zł, w 2019 
roku o kwotę 205 453, w 2020 roku o kwotę 231 843,97 zł, zmniejszenie limitu 
wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 2 000 000 zł, zwiększenie limitu 
wydatków w 2019 roku i kwotę 2 402 805,50 zł, zmniejszenie limitu wydatków  
w 2020 roku o kwotę 418 796,50, aktualizacja limitów zobowiązań. Zmiany wynikają 
z planowanego przekazania Wodociągom Miejskim, części zadań realizowanych  
w ramach projektu.   

-„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 
informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wzrost e-potencjału 
Mazowsza” (Wydział Teleinformatyczny). Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku 
o kwotę 200 000 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 218 221,72 
zł. Zmiany wynikaj z aneksu do umowy podpisanej z Województwem Mazowieckim w 
sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. 

-„Wzrost, jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług  
w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym - poprawa, jakości wykonywanych usług 
medycznych” (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej). - zmniejszenie limitu wydatków 
w 2018 roku i kwotę 2 139 621 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku  
o kwotę 2 139 621 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania limitów 
wydatków do harmonogramu umowy dotyczącej realizacji zadania. 

-„Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z 
wyposażeniem" - poprawa, jakości wykonywanych usług medycznych (Wydział 
Zdrowia i Polityki Społecznej) – zmniejszenie limitu wydatków w2018 roku  
o kwotę4 849 668 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 4 849 668 
zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania limitów wydatków  
do harmonogramu umowy dotyczącej realizacji zadania. 

- „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” 
(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) – zmniejszenie limitu wydatków w2018 roku  
o kwotę 8 848 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 8 848 zł. 
Zmiana wynika ze zmiany terminu realizacji szkoleń prowadzonych w ramach 
przedmiotowego zadania. 

-„ Czas na aktywność”- Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem (MOPS) – zmniejszenie łącznych nakładów 
finansowych o kwotę 106 022 zł. Zmiany związane są z zakończeniem realizacji 
projektu 
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- „Budowa boiska typu „Orlik” o nawierzchni syntetycznej i skoczni w dal przy 
Publicznej Szkole odstawowej Nr 26” (Wydział Inwestycji) – usunięcie zadania 
związane jest z nie rozpoczęciem realizacji inwestycji w 2018 roku.  

- „Przebudowa ul. Kierzkowskiej”- poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia” 
(MZDiK) – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 000 000 zł, 
zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 2 000 000 zł, aktualizacja limitu 
zobowiązań. Zmiany związane są z podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację 
zadania. 

- „Budowa mostu na rzece Mlecznej w ciągu ul. Ofiar Firleja/Krzewień - poprawa 
układu komunikacyjnego miasta Radomia” - (MZDiK) –zmniejszenie łącznych nakładów 
finansowych o kwotę 3 100 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 
3 100 zł. – zmiana związana jest końcowym rozliczeniem wydatków po zakończeniu 
realizacji zadania. 

-Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej "Dobry 
fachowiec" - Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych Zespół Szkół 
Budowlanych (Wydział Edukacji) – zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 
83 244 zł. w związku z zakończeniem realizacji projektu. 

- "Kreatywne zarządzanie karierą" - podniesienie do 2018 roku jakości i efektywności 
doradztwa edukacyjno-zawodowego (SIP) – zmniejszenie limitu wydatków w 2018 
roku o kwotę 61 304 w związku z zakończeniem realizacji projektu. 

 

Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie Uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018-2040, do zmian w Uchwale 
Budżetowej dokonanych na sesjach Rady Miejskiej. 

 

 


