
Uzasadnienie: 
1. Zmiana załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wynika ze zmiany wielkości 
dochodów i wydatków budŜetowych w związku ze złoŜeniem projektu budŜetu na 2012rok 
oraz zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, opisanych w punkcie 
2 uzasadnienia. 
 
2. Zmiana załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF na lata 2011-2039 do Uchwały Nr 
35/2010 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Radomia polega na: 
- wprowadzeniu nowych zadań: 

• „Utworzenie bazy danych GESUT”  - Wydział Geodezji 
• „Budowa dróg w strefie Łucznik” – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji 
• „Administrowanie lokalami Skarbu Państwa” - Wydział Zarządzania 

Nieruchomościami,  
• Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii 1 Dnia   

i Odcinkiem Alergologii wraz z wyposaŜeniem”- W-ł Zdrowia i Polityki Społecznej  
- aktualizacji nazwy zadań inwestycyjnych: 

• „Budowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego wraz z krytą trybuną A, treningowej 
hali lekkoatletycznej z krytą trybuną B oraz budynkiem administracyjnym przy 
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu ul. Narutowicza” -  Miejski 
Ośrodek  Sportu i Rekreacji. 

• Budowa hali tenisowej z kortami tenisowymi, ze sztuczną nawierzchnią i 
nawierzchnią ceglaną z zapleczem” 

 
- aktualizacji limitu wydatków, limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz 
okresu realizacji w zadaniach pn.: „Ogłoszenia prasowe”, „Budowa stadionu lekkoatletyczno-
piłkarskiego wraz z krytą trybuną A, treningowej hali lekkoatletycznej z krytą trybuną B oraz 
budynkiem administracyjnym przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu           
ul. Narutowicza”, „Budowa hali tenisowej z kortami tenisowymi, ze sztuczną nawierzchnią    
i nawierzchnią ceglaną z zapleczem”, „Budowa obwodnicy południowej w Radomiu”, 
„Budowa przedłuŜenia ul. Mieszka”, „Rozbudowa ul. Zubrzyckiego”, „Przebudowa przepustu 
pod ul.Owalną w Radomiu”,  „Przebudowa ul. Hodowlanej w Radomiu”, ”Pobór podatków w 
systemie Pekao collect”, „Zakup usług telekomunikacyjnych”, „Zakup artykułów 
spoŜywczych”, „Konserwacja, przeglądy i naprawa instalacji, sprzętu i urządzeń 
elektrycznych”, „Umowa na wykonanie zadań słuŜby bezpieczeństwa i higieny pracy”, 
„Zakup usług telekomunikacyjnych’, „Ubezpieczenie majątku Gminy”, „Pokrywanie kosztów 
pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych”,” Pokrywanie kosztów pobytu 
dzieci w rodzinach zastępczych”, „Wynajem pomieszczeń”, Zakup usług 
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – abonamenty telefonów komórkowych”, „Zakup 
usługi Internet”, „Opracowania urbanistyczne”, „Opracowania projektowe”, Bezpłatny 
Internet dla mieszkańców Radomia zagroŜonych wykluczeniem cyfrowym”, „Rozwój 
elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej 
niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, „Zbiórka odpadów niebezpiecznych 
pochodzenia komunalnego na terenie Gminy Miasta Radomia zgodnie z Powiatowym 
Programem Gospodarki Odpadami”, „Umowa na zbiórkę opakowań szklanych na terenie 
Gminy Miasta Radomia zgodnie z Powiatowym Programem Gospodarki Odpadami”, 
„Program ochrony środowiska przed hałasem”, „Umowa na produkcję druków 
komunikacyjnych z PWPW S.A.” , „Umowa na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych”, 
„Pozwolenie radiowe – roczna opłata za prawo do dysponowania częstotliwością” , 
„Przedsiębiorczość, kwalifikacje, praca – wsparcie szkoleniowo – doradcze i finansowe dla 



Radomian chcących uruchomić działalność gospodarczą”, ”Technika i nowoczesność”, 
„Badania społeczne”, „Kształcenie ustawiczne twoją szansą na lepsze jutro”, „Małymi 
stópkami w wielki świat”, „Stop uzaleŜnieniom – wybieram aktywność”, „Partnerski Projekt 
Comeniusa”, „Partnerski Projekt Regio”, „Partnerski Projekt Leonardo da Vinci”, 
„Przebudowa placu z fontannami usytuowanego przy Pl. Konstytucji 3-go Maja”, 
„Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci węzłów cieplnych Radomskim 
Szpitalu Specjalistycznym ul. Tochtermana”, „Spłata odsetek od kredytów , poŜyczek i 
obligacji”, „Poręczenie umowy kredytowej RTBS Administrator”, Poręczenie umowy 
poŜyczki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Tytusa Chałubińskiego”, „ Poręczenie 
umowy kredytowej RTBS Administrator” 
 
-  wykreśleniu zadań z Wieloletniego Planu Finansowego; 

• „Zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w domu 
dla bezdomnych kobiet i noclegowni dla kobiet i męŜczyzn” – Umowa na zadanie 
zostanie podpisana na okres roku budŜetowego 2012. 

• „Realizacja zadania publicznego z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pn.: 
Prowadzenie centrum Psychoterapii Rodzin”- Umowa na zadanie zostanie podpisana 
na okres roku budŜetowego 2012. 

• „Usługi pocztowe i usługi Firmowa Poczta” – Umowa na zadanie zostanie podpisana 
on okres roku budŜetowego 2012. 

• „Spłata odsetek od obligacji” – Odsetki od obligacji od roku 2012 będą połączone 
razem z odsetkami od kredytów i poŜyczek w jednym  paragrafie. 

• „Realizacja zadania publicznego w zakresie dofinansowania kosztów działalności 
warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie Miasta Radomia” – Umowa na 
zadanie zostanie podpisana na okres roku budŜetowego 2012. 

 
-  zaklasyfikowaniu zadania pn; Informatyzacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 
wraz z udostępnieniem Publicznych Punktów dostępu do Internetu” do pkt.1a. Poprzednio 
zadanie znajdowało się w pkt.2 tabeli. 


