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OBJAŚNIENIA 

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 

MIASTO – GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI 

NA LATA 2019 - 2022 

 

 

W związku ze zmianami w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków 

dostosowano wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.  

 

Dochody ogółem po zmianie wynoszą   27 861 816,73zł                    

Wydatki  ogółem  po zmianie wynoszą  30 361 816,73zł 

W ramach wydatków majątkowych dokonano zmiany limitów w następujących  

przedsięwzięciach: 

1. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy 

strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę 

środowiskową”. 

Dokonuje się zmiany terminu realizacji przedsięwzięcia na lata 2019 – 2021.  

Zadanie będzie realizowane w ramach środków unijnych w ramach działania 6.2. 

Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020.  

Na podstawie sporządzonego kosztorysu wykonania zadania określono limit 

zobowiązań na 2019 rok w wysokości 12 000,00zł, natomiast wykonanie zadania 

realizowane będzie w latach 2020-2021 i limit zobowiązań na 2020 rok określono            

w wysokości 800 000,00zł i na rok 2021 również limit zobowiązań określono na 

kwotę 800 000,00zł. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wprowadza się do realizacji w ramach zadań pozostałych nowe przedsięwzięcia: 

 

1. Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez 

utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym. 

Przedsięwzięcie planuje się realizować w latach 2020 – 2022. 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad 

dziećmi do lat 3 oraz zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze 

nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 16 miejsc opieki w klubie dziecięcym  

(1.03.-31.08.2020r) oraz zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania w okresie 

1.09.2020-30.04.2022r. Grupę docelową stanowi 16 osób sprawujących funkcje 

opiekuńcze nad dziećmi do lat 3. 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania: 

- zakup wyposażenia, 

- doposażenie placu zabaw, 

- zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, 

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych 16 miejsc opieki nad dziećmi 

przez okres 20 miesięcy. 

Na ww. zadanie określono limit zobowiązań w zakresie zadań bieżących na 2020 rok 

w wysokości 169 755,25zł, na 2021 rok w wysokości 237 766,25zł i na rok 2022                     

w wysokości 92 752,50zł. Natomiast w zakresie wydatków majątkowych określono 

limit zobowiązań na 2020 rok w wysokości 11 500,00zł. 

 

 

W oparciu o powyższe dane dostosowano w WPF informacje uzupełniające                         

o wybranych rodzajach dochodów budżetowych i wydatków budżetowych oraz                     

o programach, projektach lub zadaniach realizowanych z udziałem środków,                      

o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2019-2022.  


