Objaśnienia:
1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr 745/2018
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.09.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018-2040, 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 2018 roku wynikających ze zmian
budżetu zawartych w projekcie uchwały przedłożonej na sesję Rady Miejskiej
oraz wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta w okresie od 20.09.2018 do
25.09.2018. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 7 046 680 zł, w tym dochody
bieżące wzrosły o kwotę 7 046 680 zł , a dochody majątkowe pozostały bez
zmian. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 21 011 420 zł, w tym wydatki
bieżące wzrosły o kwotę 21 011 420 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez
zmian.

• w wyniku dokonanych zmian zwiększeniu ulega deficyt budżetowy w 2018
roku o kwotę 13 964 740 zł, który zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu wolnych środków.
• w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wypracowywanie modeli
współpracy szkół zawodowych z wyższą dla zawodów operator obrabiarek
skrawających, technik mechanik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń” zwiększa się dochody bieżące,
dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatki bieżące
o następujące kwoty w latach:
- 2019 – 1 202 580 zł,
- 2020 – 387 600 zł.
2. Zmienia się załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr 745/2018 Rady
Miejskiej w Radomiu z dnia 24.09.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018-2040, zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
• wprowadzenie nowego zadania:
- „Wypracowywanie modeli współpracy szkół zawodowych z wyższą dla zawodów
operator obrabiarek skrawających, technik mechanik, technik mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń”. Celem zadania jest
wypracowywanie i upowszechnianie przykł. rozwiązań w zakresie współpracy szkół
zawodowych z uczelnią wyższą dla nauczania w 4 zawodach w branży mechanicznej.
(Biuro ds. Systemów i Projektów Oświatowych Współfinansowanych przez UE).
realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2020, łączne nakłady wyniosą
1 590 180 zł, limit wydatków w 2019 roku to kwota 1 202 580 zł, w 2020 roku –
387 600 zł, a limit zobowiązań – 1 590 180 zł.

