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Objaśnienia: 

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XVIII/159/2019 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 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 Zarządzeniami Prezydenta w dniach 29.05.2019 r – 
14.06.2019 r.. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 15 209 338  zł, w tym dochody 
bieżące wzrosły o kwotę  6 527 767 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 
2 103 341 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 15 209 338  zł,, w tym wydatki 
bieżące wzrosły o kwotę 11 814 108 zł a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 
3 395 230 zł. 

2. Zmienia się załącznik Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały XVIII/159/2019 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2019 r w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Radomia na lata 2019-2040 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

Zmiany dotyczą: 
• Wprowadzenie nowego zadania: 

- Teleopieka dla seniorów na terenie miasta Radomia (Wydział Zdrowia i Polityki 
Społecznej). Celem zadania jest świadczenie usług teleopiekuńczych obejmujących zakup 
opasek monitorujących oraz usługę prowadzenia całodobowego centrum teleopieki. Okres 
realizacji to lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe to kwota 109 839 zł, limit 
wydatków w 2019 roku to kwota 68 511 zł, w 2020 roku – 41 328 zł.  

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

- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Radomia - realizacja zadań 
określonych w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne (Wydział Geodezji). 
Zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 84 132 zł, zmniejszenie limitu 
wydatków w 2020 roku o kwotę 84 132 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia 
środków na realizację zadań w ramach projektu w 2019 roku.  
 - 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) 
Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 300 000 zł, zwiększenie limitu 
wydatków w 2019 roku o kwotę  1 300 000 zł. oraz aktualizacja limitu zobowiązań. 
Zmiany wynikają z konieczności wypłaty odszkodowań za nieruchomości przeznaczone 
pod budowę trasy N-S.   
- Budowa ulicy Małcużyńskiego w Radomiu - poprawa układu komunikacyjnego miasta 
Radomia  - (MZDiK) – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 625 000 zł, 
zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 625 000 zł oraz aktualizacja limitu 
zobowiązań. Zmiany wynikają z konieczności wypłaty odszkodowań za nieruchomości 
przeznaczone pod budowę ulicy. 


