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Objaśnienia: 

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XXI/180/2019 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 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 25.06.2019 r – 
28.06.2019 r.. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 1 476 384  zł, w tym dochody 
bieżące wzrosły o kwotę 916 384 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 
560 000 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 1 476 384  zł, w tym wydatki 
bieżące wzrosły o kwotę 888 184 zł a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę  
588 200 zł. 

• w związku z uruchomieniem kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
dokonuje się aktualizacji kwot rozchodów oraz kwoty długu w latach 2023-2039. 

• W związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych w 2020 roku 
dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 1 000 000 zł, który 
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu lub emisji obligacji.  

• W związku z planowanym podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania pod 
nazwą: Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka 
Klwatecka II wprowadza się dochody majątkowe w latach 2020-2021 
odpowiednio w kwotach: 2 000 000 zł i 1 500 000 zł. 

2. Zmienia się załącznik Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XXI/180/2019 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r w sprawie  Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019-2040 zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały.  

Zmiany dotyczą: 
• Wprowadzenie nowych zadań: 

- Rozbudowa ul. Szydłowieckiej w Radomiu wraz z infrastrukturą (MZDiK). Zadanie 
realizowane będzie w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wyniosą 8 001 000 
zł. Limit wydatków w 2019 roku wyniesie 1 401 000 zł, w 2020 roku  – 1 400 000 zł, w 
2021 roku – 5 200 000 zł.  

- Przebudowa ul. Bema, Jasińskiego, Sowińskiego (MZDiK). Zadanie realizowane będzie w 
latach 2019-2021 . Łączne nakłady finansowe wyniosą 3 900 000 zł, limit wydatków w 
2019 roku wyniesie 1 000 000 zł, w 2020 roku – 1 400 000 zł, w 2021 roku 1 500 000 
zł.  

- Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego (Wydział 
Inwestycji) . Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe 
wyniosą 700 000 zł. Limit wydatków w 2019 roku wyniesie 438 200 zł, w 2020 roku – 
261 800 zł.  

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego "Bulwary" z ul. Maratońską - poprawa 
układu komunikacyjnego miasta Radomia (MZDiK). Zadanie będzie realizowane w latach 
2019-2020. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3 999 000 zł, limit wydatków w 2019 r. 
wyniesie 650 000 zł, w 2020 r. – 3 349 000 zł. 
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• Aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych 
latach oraz limitów zobowiązań w zadaniach: 

- Obsługa terenów Radomskiego Centrum Sportu (MZDiK) - poprawa układu 
komunikacyjnego miasta Radomia – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 
kwotę 3 631 000 zł. zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 2 801 000 zł. 
Zadanie objęte jest przetargiem ogłoszonym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Radomiu sp. z o.o.   

-  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). Zmniejszenie 
łącznych nakładów finansowych o kwotę 331 234 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 
2019 r. o kwotę 331 234 zł, aktualizacja limitu zobowiązań. Zmiana związana jest z 
koniecznością zwrotu części dotacji celowej z budżetu państwa, która została przekazana 
Gminie Miasta Radomia na dofinansowanie projektu.  

-  Budowa PSZOK - poprawa jakości środowiska miejskiego (Wydział Inwestycji) – zadanie 
usunięte z Wykazu Przedsięwzięć do WPF.  


