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Objaśnienia: 

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XXIII/197/2019 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lipca 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 projektach uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu oraz 
wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta w okresie 24.07.2019 r – 13.08.2019 
r. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 2 290 654  zł, w tym dochody bieżące wzrosły 
o kwotę 2 293 913 zł, a dochody majątkowe zmalały o kwotę 3 259 zł. Wydatki 
ogółem wzrosły o kwotę 2 290 654  zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę  
2 288 222 zł a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 2 432 zł.  

• w związku z planowaną realizacją zadań pod nazwą: Projekt Mobilność Edukacyjna 
w ramach Programu Erasmus+ -"Praktyki europejskie dla młodych plastyków" oraz 
Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Jesteśmy częścią 
Europy, Europa jest częścią nas" zwiększa się w 2020 roku dochody bieżące,  
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 346 676 zł. 

 
2. Zmienia się załącznik Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XXIII/197/2019 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lipca 2019 r w sprawie  Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019-2040 zgodnie z załącznikiem  
do niniejszej uchwały.  

Zmiany dotyczą: 
• Wprowadzenia nowych zadań: 

- Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ -"Praktyki europejskie dla 
młodych plastyków" – Zespół Szkół Plastycznych (Wydział Edukacji). Zadanie realizowane 
będzie w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wyniosą 615 791 zł. Limit 
wydatków w 2019 r. wyniesie 153 948 zł,  2020 r. – 338 685 zł, 2021 r. – 123 158 zł.   
- Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Jesteśmy częścią Europy, 
Europa jest częścią nas" (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1). Zadanie realizowane będzie 
w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wyniosą 143 811 zł. Limit wydatków  
w 2019 r. wyniesie 107 058 zł,  2020 r. – 36 753 zł.   
- „Budowa MOK „Amfiteatr” ul. Parkowa 1 w Radomiu” – poprawa bazy kulturalnej. Zadanie 
realizowane będzie w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3 000 000 
zł, limit wydatków w 2019 wyniesie 1 000 zł oraz limit wydatków w 2020 roku w kwocie 
2 999 000 zł. 
 

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

- „NIE-GŁUSI NA AKTYWNOŚĆ" - Integracja społeczna oraz integracja zawodowa osób 
oddalonych od rynku pracy, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 
poprzez zwiększenie dostępności do usług społeczno-zawodowych do końca czerwca 
2019r. (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) – zmniejszenie limitu wydatków bieżących  
o kwotę 3 648 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 3 648 zł. Zmiana 
wynika z konieczności zastosowania prawidłowej klasyfikacji wydatków przy realizacji 
zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu. 
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 - „Radomskie Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska" – Wzrost umiejętności 
społecznych u 108 osób młodych, do 29 roku życia, których kompetencje społeczne 
wymagają rozwoju” zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 16 400 zł oraz 
zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 16 400 zł. Zmiana dokonywana jest  
w związku z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnoszącymi 
się do kwalifikowania zakupów planowanych do dokonywania w projekcie.  

• Wykreślenia zadań: 
- Radomskie Centrum Kultury – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 
nowego obiektu orkiestry wraz z innymi funkcjami kultury i sztuki. Przedsięwzięcie 
zostaje wykreślone w związku z odmową Rady Miejskiej w Radomiu realizacji zadania  
w zakładanej lokalizacji. 
- Konkurs architektoniczny pod nazwą Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna na 
Radomskie Centrum Kultury wraz z przebudową układu komunikacyjnego przy ul. 
Mireckiego w Radomiu - Wybór spośród prac konkursowych najbardziej optymalnego 
rozwiązania przestrzennego dla budowy obiektu Radomskiego Centrum Kultury. Zadanie 
zostaje usunięte w związku z odmową Rady Miejskiej w Radomiu realizacji zadania  
w zakładanej lokalizacji. Środki pozostają w budżecie Gminy Miasta Radomia w dyspozycji 
Wydziału Architektury z przeznaczeniem na konkurs architektoniczny dotyczący budowy 
MOK Amfiteatr. 


