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INFORMACJA 
o kształtowaniu si ę Wieloletniej Prognozy Finansowej 

za I półrocze 2011 r. 
 
 
Planowane w wysokości 919 767 099 zł. dochody budŜetowe wykonane zostały 
w I półroczu 2011 roku w wysokości 473 802 475,84 zł., co stanowi 51,51% planu, 
w tym: 
1. Dochody bieŜące       - 431 665 937,55 zł. tj. 54,20% planu, 
2. Dochody majątkowe w tym:      -   42 136 538,29 zł. tj. 34,18% planu, 
a) Ze sprzedaŜy majątku      -     7 473 382,28 zł. tj. 46,73% planu, 

 
Planowane w wysokości 919 713 584 zł. wydatki budŜetowe zostały zrealizowane   
w I półroczu 2011 roku w wysokości 427 478 580,85 zł., co stanowi 46,48% planu        
w tym:                  
                                                                                                                                                      
1. Wydatki bieŜące w tym:      - 392 154 308,64 zł. tj. 50,83% planu,      
a) na wynagrodzenia  
    i składki od nich naliczane      - 204 685 583,14 zł. tj. 52,12% planu,  
b) związane z funkcjonowaniem organów JST   -   20 308 848,89 zł. tj. 48,67% planu, 
c) wydatki bieŜące na obsługę długu    -     8 064 717,29 zł. tj. 49,08% planu, 
d) z tyt. gwarancji i poręczeń      -    0,00 zł. 
e) objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp     -   42 406 129,55 zł. tj. 43,40% planu, 
 
2. Wydatki majątkowe w tym      -   35 324 272,21 zł. tj. 23,83% planu, 
a) wydatki majątkowe objęte limitem     -   13 439 247,43 zł. tj. 17,16% planu, 
 
3.Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i wykupu obligacji - 30 094 146,44 zł. 
tj. 40,27 % planu 
  
4. Kwota długu w wysokości 342 309 402,34 obejmuje: 
a) zaciągnięte kredyty       -  195 428 571,43 zł. 
b) zaciągnięte poŜyczki       -      1 315 000,00 zł. 
c) wyemitowane obligacje komunalne    -  145 000 000,00 zł. 
d) leasing         -         122 304,85 zł. 
e) wydatki na wykup nakładów  
na budowę parkingu przy ul. Kelles - Krauza    -         443 526,06 zł. 
 

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim 
z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przewaŜającej części następują 
w II półroczu. 

Wykonanie podstawowych wielkości budŜetu miasta na dzień 30.06.2011 
przedstawione zostało w załączniku nr 1 do informacji, a szczegółowo omówione 
w informacji o przebiegu wykonania budŜetu miasta za I półrocze br. 

W w/w załączniku wskaźniki wymienione w wierszach: 15 – Planowana łączna 
kwota spłaty zobowiązań, 17 – Spłata zadłuŜenia/ dochody ogółem, 18 – ZadłuŜenie/ 
dochody ogółem wynoszą odpowiednio: 0,1013;  10,13% oraz 37,22% i odnoszą się 
do planu budŜetu na dzień 30.06.2011. Pozycja 24 w tabeli nie jest wypełniona, 
poniewaŜ dotyczy budŜetu całorocznego. 



Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2011 roku przedstawione zostało 
w załączniku nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegła następująco: 
 
 
1) programy, projekty lub zadania 
 

- wydatki bieŜące – wykonanie          4.568.693,57 zł. tj. 26,29 % planu 
- wydatki majątkowe – wykonanie         13.269.809,33 zł. tj. 17,02 % planu  

 
 

a) programy, projekty lub zadania zwi ązane z programami realizowanymi 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

 
- wydatki bieŜące – wykonanie          3.136.114,19 zł. tj. 22,65 % planu 
- wydatki majątkowe – wykonanie              156.470,00 zł. tj.   0,50 % planu  

 
 

1. Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagroŜonych wykluczeniem 
cyfrowym. 

 
Umowa została zawarta 21.06.2010r. pomiędzy Władzą WdraŜającą Programy 
Europejskie a Gminą Miasta Radomia. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
92.058,14 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 8.576.450,-. 
 
 

2. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 
mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału 
województwa. 

 
Umowa w sprawie partnerskiej współpracy została zawarta 14.07.2009r.  pomiędzy 
Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego a Gminą Miasta Radomia. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
0,00 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 31.160,-. 
 
 

3. Przedsiębiorczość, kwalifikacje, praca - wsparcie szkoleniowo - doradcze 
i finansowe dla Radomian chcących uruchomić działalność gospodarczą. 

 
Umowa została zawarta 04.02.2011r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
139.122,65 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 2.575.634,-
. 
 

4. Badania Społeczne. 
 
Zadanie znajduje się w trakcie przygotowań do realizacji. Przewidywany termin 
zawarcia umowy IV kwartał 2011r. Zaplanowany limit wydatków na 2011r. wynosi 
120.000,-. 
 
 
 



 
5. Wiedza to podstawa. 
 

Program jest realizowany od 2009r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
339.737,10 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 785.865,-. 

 
 
6. Wiedza szansą na lepszy start. 

 
Program jest realizowany od 2009r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
359.595,-  przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 717.398,-. 
 
 

7. Kształcenie ustawiczne twoją szansą na lepsze jutro. 
 
Program jest realizowany od 2010r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
95.806,61  przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 227.123,-. 
 
 

8. Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa. 
 
Program jest realizowany od 01.04.2011r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
13.398,67  przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 2.729.132,-. 
 
 

9. Małymi stópkami w wielki świat. 
 
Program jest realizowany od 2010r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
1.653.799,62  przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 
2.962.504,-. 
 
 

10. Stop uzaleŜnieniom - wybieram aktywność. 
 
Program jest realizowany od 01.01.2011r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
250.231,98  przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 
1.005.796,-. 
 
 

11. Z problemem do poradni. 
 
Program jest realizowany od 01.07.2011r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
0,00 złotych przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 336.806,-. 
.   
 

12. Partnerski Projekt Comeniusa 
 
Program jest realizowany od 2010r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
35.756,93 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 43.151,-. 
 



 
13. Partnerski Projekt Regio 

 
Program jest realizowany od 2010r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
62.264,17 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 117.312,-. 
 
 

14. Partnerski Projekt Leonardo da Vinci. 
 
Program jest realizowany od 2010r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
94.343,32 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 150.505,-. 
 
 

15. Budowa obwodnicy południowej w Radomiu. 
 
Przedsięwzięcie zrealizowano w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej. 
Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Otwarcie ofert 12.09.2011r. Planowany 
Termin zakończenia robót 31.08.2014r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
156.470,- przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 25.000.000,-. 
 
 
b) programy, projekty lub zadania zwi ązane z umowami partnerstwa publiczno-
prywatnego 
 
 

1. Budowa infrastruktury sportowej 
 
Trwa procedura wyłonienia wykonawcy zadania. Planuje się zakończenie 
postępowania przetargowego na 2012r. a przewidywane rozpoczęcie realizacji 
zadania nastąpi w roku 2015. 
 
 
c) programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niŜ wymienione w lit. a i b) 
 
 

- wydatki bieŜące – wykonanie          1.432.579,38 zł. tj. 40,54 % planu 
- wydatki majątkowe – wykonanie         13.113.339,33 zł. tj. 28,23 % planu 

 
 

1. Budowa bieŜni lekkoatletycznej przy ZS Technicznych ul. Limanowskiego. 
 
Zadanie znajduje się w trakcie przygotowań do realizacji. Planowany termin zawarcia 
umowy IV kwartał 2011r. Limit wydatków zaplanowanych na 2011r. wynosi 1.000,-. 
 
 

2. Przebudowa placu z fontannami usytuowanego przy Pl. Konstytucji 3-go Maja. 
 
Zrealizowano zakres zadania objęty umowami z dnia 18.06.2010r. oraz 01.02.2011r. 
Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 123.660,- przy limicie wydatków 
zaplanowanych na 2011r. w wysokości 150.000,-. Realizacja przedsięwzięcia 



na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej planowana jest w latach 
2012-2013. 
 
 

3. Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego Pl. Jagielloński 15 
 
Przedsięwzięcie zrealizowano w zakresie sporządzenia dokumentacji niezbędnej 
do uruchomienia przetargu nieograniczonego na realizację termomodernizacji. 
Podpisanie umowy zakłada się na IV kw. 2011r. Wykonanie w I półroczu 2011r. 
wyniosło 58.794,- przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 
2.429.482,-. 
 
 

4. Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów cieplnych 
w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. Tochtermana 1. 

 
Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz podpisano umowę z wybranym wykonawcą w dniu 29.04.2011r. 
Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 0,00  przy limicie wydatków zaplanowanych 
na 2011r. w wysokości 360.000,-. 
 
 

5. Opracowanie cyfrowej, barwnej ortofotomapy dla obszaru miasta Radomia 
wraz z pasmem 500m otaczającym miasto oraz jej aktualizacja raz do roku 
przez okres 3 lat. 

 
Zadanie znajduje się w trakcie przygotowań do realizacji. Planowany termin zawarcia 
umowy II półrocze 2011r. Limity wydatków zaplanowanych na 2011r. wynoszą 
50.000,-. 
 
 

6. Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzenia komunalnego na terenie 
Gminy Miasta Radomia ( zgodnie z Powiatowym Programem Gospodarki 
Odpadam). 

 
Podpisanie umowy na realizację zadania planowane jest na wrzesień 2011r. Limit 
wydatków zaplanowanych na 2011r. wynosi 61.734,-. 
 
 

7. Umowa na zbiórkę opakowań szklanych na terenie Gminy Miasta Radomia 
(zgodnie z Powiatowym Programem Gospodarki Odpadami). 

 
Umowa została zawarta na okres od 07.09.2010r. do dnia 31.08.2012r. Wykonanie 
w I półroczu 2011r. wyniosło 89.480,46 przy limicie wydatków zaplanowanych 
na 2011r. w wysokości 356.626,-. 
 
 
 
 
 



8. Program ochrony środowiska przed hałasem. 
 
Podpisanie umowy na realizację zadania planowane jest na II połowę 2011r. Limit 
wydatków zaplanowanych na 2011r. wynosi 270.000,-. 
 
 

9. Zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia 
w domu dla bezdomnych kobiet i noclegowni dla kobiet i męŜczyzn. 

 
Umowa została zawarta 28.01.2009r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
130.000,- przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 260.000,-. 
 
 

10. Realizacja zadania publicznego z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną 
pn.: "Prowadzenie Centrum Psychoterapii Rodzin". 

 
Umowa została zawarta 01.02.2010r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
30.000,- przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 30.000,-. 
 
 

11. Budowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego wraz z krytą trybuną 
przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu ul. Narutowicza 9. 

 
Umowa została zawarta 21.12.2009r. z terminem zakończenia 30.06.2012r. 
Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 11.999.735,33,- przy limicie wydatków 
zaplanowanych na 2011r. w wysokości 17.514.179,-. 
 
 

12. Budowa krytych kortów tenisowych. 
 
Zadanie znajduje się w trakcie przygotowań do realizacji. Limit wydatków 
zaplanowanych na 2011r. wynosi 2.000.000,-. 
 
 

13. Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc. od ul. Ks. Sedlaka do połączenia 
z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejska). 

 
W/w przedsięwzięcie składa się z IV etapów. 
Etap I –„ Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odcinku od ul. Ks. Sedlaka 

do ul. Gdyńskiej” zakończony 30.04.2011r. 
Etap II – „Budowa węzła komunikacyjnego w Radomiu na skrzyŜowaniu 

ul. Młodzianowskiej z ul. Czarną i projektowaną trasą N-S”- dokumentacja 
projektowa w trakcie opracowywania. 

Etap III – Budowa nowego śladu ul. Młodzianowskiej na odcinku od ul. Orzechowej  
do ul. Cisowej - dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. 

Etap IV – Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odcinku od ul. Cisowej 
do ul. Godowskiej 
 
Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 931.150,- przy limicie wydatków 
zaplanowanych na 2011r. w wysokości 4.625.153,-. 



 
14. Rozbudowa ul. Zubrzyckiego 

 
Zadanie znajduje się w trakcie przygotowań do realizacji. Ogłoszono przetarg 
na opracowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków zaplanowanych na 2011r. 
wynosi 1.000,-. 
 
 

15. Budowa przedłuŜenia ul. Mieszka I od ul. śółkiewskiego do ul. Witosa - I etap 
 
Wykonano dokumentację projektową, zakończono postępowanie przetargowe 
na wykonanie robót oraz podpisano umowę na wykonanie robót. Wykonanie 
w I półroczu 2011r. wyniosło 0,00 złotych przy limicie wydatków zaplanowanych 
na 2011r. w wysokości 19.363.798,-. 
 
 

16. Opracowania urbanistyczne. 
 
Na w/w przedsięwzięcie składa się sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Radom oraz sporządzenie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie w I  półroczu 
2011r. wyniosło 888.034,05 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. 
w wysokości 1.880.600,-. 
 
 

17. Opracowania projektowe. 
 
Na w/w przedsięwzięcie składa się: sporządzanie i analiza dróg, organizacja ruchu 
drogowego oraz projekty elewacji w obiektach zabytkowych i opracowania 
historyczne w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego Radomia. 
Wykonanie w I  półroczu 2011r. wyniosło 295.064,87,- przy limicie wydatków 
zaplanowanych na 2011r. w wysokości 625.000,-. 
 
 
2) umowy, których realizacja w roku bud Ŝetowym i w latach nast ępnych jest 
niezbędna dla zapewnienia ci ągłości działania jednostki i których płatno ści 
przypadaj ą w okresie dłu Ŝszym ni Ŝ rok 
 
 

- wydatki bieŜące – wykonanie         37.837.435,98 zł. tj. 48,31 % planu 
- wydatki majątkowe – wykonanie              169.438,10 zł. tj. 52,62 % planu 

 
 

1. Prowadzenie stałych przeglądów technicznych, nadzoru technicznego 
i konserwacji systemów sygnalizacji zagroŜeń ( włamania i napadu, nadzór 
wizyjny oraz sygnalizacja poŜaru) w obiektach Urzędu Miejskiego. 

 
Umowa została zawarta 05.08.2010r. Wykonanie w I  półroczu 2011r. wyniosło 
9.594,- przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 19.188,-. 
 



 
2. Konserwacja dźwigów znajdujących się w budynkach Urzędu Miejskiego. 

 
Umowa została zawarta 23.02.2009r. Wykonanie w I  półroczu 2011r. wyniosło 
7.519,93 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 11.690,-  
 
 

3. Usługi pocztowe i usługi Firmowa Poczta. 
 
Planowany termin zawarcia umowy 01.10.2011r. Wykonanie w I  półroczu 2011r. 
wyniosło 0,00 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 
126.773,-. 
 
 

4. Umowa na korzystanie z systemu informacji prawnej "Lex dla Samorządu 
Terytorialnego" 

 
Umowa została zawarta 28.03.2011r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
18.430,44 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 18.431,-. 
 
 

5. Usługa dostępu do Internetu DSL. 
 
Umowa została zawarta 21.06.2011r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
263,96 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 875,-. 
 
 

6. Usługa serwisowania urządzeń kopiujących wraz z dostawą materiałów 
eksploatacyjnych. 

 
Umowa została zawarta 21.06.2011r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 0,00 
przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 53.176,-.  
 
 

7. Pobór podatków w systemie "Pekao collect". 
 
Umowa została zawarta na okres od 27.07.2009r. do 31.08.2012r.Wykonanie 
w I półroczu 2011r. wyniosło 10.049,85,- przy limicie wydatków zaplanowanych 
na 2011r. w wysokości 20.000,-. 
 
 

8. Spłata odsetek od kredytów i poŜyczek. 
 
Na w/w przedsięwzięcie składają się odsetki od: 
 
- umowy zawartej w dniu 07.06.2011 na kredyt w wysokości 74.000.000,-. Odsetki 
płatne od 15.11.2011r., 
- umowy zawartej w dniu 02.04.2009r. na poŜyczkę w wysokości 1.315.000,-. Odsetki 
płatne od 30.06.2009r. 



- umowy zawartej w dniu 26.08.2009r. na poŜyczkę w wysokości 800.000,-. Odsetki 
płatne od 30.12.2009r. 
- umowy zawartej w dniu 31.05.2010r. na kredyt w wysokości 42.000.000,-. Odsetki 
płatne od 30.09.2010r. 
- umowy zawartej w dniu 31.12.2008r. na kredyt w wysokości 500.000,-. Odsetki 
płatne od 31.12.2012r. 
- umowy zawartej w dniu 27.07.2010r. na kredyt w wysokości 200.000.000,-. Odsetki 
płatne od 15.09.2010r. 
 
Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 3.622.964,79 przy limicie wydatków 
zaplanowanych na 2011r. w wysokości 7.339.550,-. 
 
 

9. Spłata odsetek od obligacji. 
 
Na w/w przedsięwzięcie składają się odsetki od: 
 
- umowy zawartej w dniu 07.06.2004r. o przeprowadzenie emisji obligacji w kwocie 
40.000.000. Odsetki płatne od 14.06.2005r. do 13.06.2012r. 
- umowy zawartej w dniu 18.09.2009r.. o przeprowadzenie emisji obligacji w kwocie 
90.000.000,-. Odsetki płatne od 23.03.2010r.. do 13.06.2012r. 
- umowy zawartej w dniu 27.11.2009r. o przeprowadzenie emisji obligacji w kwocie 
70.000.000,-. Odsetki płatne od 07.06.2010r. do 13.06.2012r. 
 
Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 4.441.752,50 przy limicie wydatków 
zaplanowanych na 2011r. w wysokości 9.091.860,-. 
 
 

10. Oczyszczanie ciągów pieszych, pasów drogowych i działek gminnych 
z nieczystości i odpadów, koszenie nawierzchni trawiastych  na terenie miasta 
Radomia (rejon południowy). 

 
Zadanie realizowane od 2010r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 225.316,59 
przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 1.811.000,-. 
 
 

11. Oczyszczanie ciągów pieszych, pasów drogowych i działek gminnych 
z nieczystości i odpadów, koszenie nawierzchni trawiastych na terenie miasta 
Radomia (rejon północny). 

 
Zadanie realizowane od 2010r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 241.031,58 
przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 1.558.000,-. 
 

 
12. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

 
Umowa została zawarta na okres od 25.01.2010r. do dnia 31.12.2012r. Wykonanie 
w I półroczu 2011r. wyniosło 200.000,- przy limicie wydatków zaplanowanych 
na 2011r. w wysokości 545.000,-. 
 



 
13. Umowa na produkcję druków komunikacyjnych z PWPW S.A. 

 
Umowa została na okres od 12.06.2011 do dnia 11 czerwca 2012r. Wykonanie 
w I półroczu 2011r. wyniosło 65.544,75,- przy limicie wydatków zaplanowanych 
na 2011r. w wysokości 797.878,-. 
 
 

14. Umowa na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych. 
 
Umowa została zawarta na okres od 01.01.2011r. do dnia 31.12.2013 roku. 
Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 44.184,98,- przy limicie wydatków 
zaplanowanych na 2011r. w wysokości 844.500,-. 
 
 

15. Konserwacja i naprawa systemu monitoringu miejskiego. 
 
Na w/w przedsięwzięcie składają się umowy obowiązujące w okresie od 14.03.2008r. 
do 31.03.2014r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 11.063,- przy limicie 
wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 24.120,-. 
 
 

16. Pozwolenie radiowe - roczna opłata za prawo do dysponowania 
częstotliwością. 

 
Na w/w przedsięwzięcie składają się następujące pozwolenia: 
- pozwolenie „Osiedle – Katedra i ulice przyległe” waŜne od 1 marca 2010r. do dnia 
28 lutego 2020r., 
- pozwolenie „Osiedle Planty” waŜne od 6.11.2010r. do 31.10.2020r., 
- pozwolenie radiowe waŜne od 3.11.2010r. do 30.06.2019r. 
 
Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 6.200,- przy limicie wydatków 
zaplanowanych na 2011r. w wysokości 6.200,-. 
 
 

17. Ogłoszenia prasowe. 
 
Na w/w przedsięwzięcie składają się następujące umowy: 
- umowa obowiązująca do 17.01.2014r. na zamieszczanie ogłoszeń w prasie 
o zasięgu lokalnym, 
- umowa obowiązująca do 16.02.2014r. na zamieszczanie ogłoszeń i reklam 
prasowych w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym. 
 
Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 17.212,06- przy limicie wydatków 
zaplanowanych na 2011r. w wysokości 107.105,-. 
 
 
 
 
 



18. Zwrot nakładów na parking - ul. Kelles-Krauza. 
 
Zgodnie z umową dzierŜawy następuje kompensata czynszu dzierŜawnego 
z nakładami poniesionymi na budowę parkingu wielopoziomowego 
ogólnodostępnego. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 169.438,10 przy limicie 
wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 322.000,-. 
 

 
19. Pokrywanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych. 
 
Przedsięwzięcie realizowane na podstawie porozumień zawartych miedzy 
jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
115.947,14 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 192.099,-. 
 
 

20. Pokrywanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. 
 
Przedsięwzięcie realizowane na podstawie porozumień zawartych miedzy 
jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
80.391,56 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 126.136,-. 
 
 

21. Realizacja zadania publicznego w zakresie dofinansowania kosztów 
działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie Miasta 
Radomia. 

 
Na w/w przedsięwzięcie składają następujące umowy dofinansowania przez Gminę 
Miasta Radomia: 
- umowa z dnia 02.03.2009r. z Polskim Związkiem Głuchych Oddział mazowiecki, 
terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Radomiu , 
- umowa z dnia 02.03.2009r.z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Radomiu, 
- umowa z dnia 2.03.2009r.ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niewidomym 
i Niedowidzącym „Nadzieja” w Radomiu, 
- umowa z dnia 2.03.2009r.z Polskim Związkiem Niewidomych – Okręg Mazowiecki, 
- umowa z dnia 02.03.2009r. z Radomskim Stowarzyszeniem Sportu i Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych „START” z siedzibą w Radomiu. 
 
 Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 158.652,- przy limicie wydatków 
zaplanowanych na 2011r. w wysokości 280.000,-. 
 
 

22. Wynajem pomieszczeń 
 
Na w/w przedsięwzięcie składają się następujące umowy: 
- umowa zawarta 09.03.2011r. na wynajem pomieszczeń dla Zespołu Pracy 
Socjalnej nr 1. 
- umowa zawarta 15.12.2009r na wynajem pomieszczeń dla Zespołu Pracy Socjalnej 
nr 3, 



- umowa zawarta 09.03.2011r. na wynajem pomieszczeń dla Zespołów Pracy 
Socjalnej nr 4 i 10, 
- umowa zawarta 14.12.2009r. na wynajem pomieszczeń dla Zespołu Pracy 
Socjalnej nr 6, 
- umowa zawarta 06.06.2008r. na wynajem pomieszczeń dla Zespołu Pracy 
Socjalnej nr 7, 
- umowa zawarta od 06.03.2008r.  na wynajem pomieszczeń dla Zespołu Pracy 
Socjalnej nr 8, 
- umowa zawarta 1.12.2008r. na wynajem pomieszczeń dla Zespołu Pracy Socjalnej 
nr 9, 
- porozumienie zawarte 08.05.2009r. na wynajem pomieszczeń dla „Centrum” 
Wolanowska, 
- umowa zawarta 05.05.2009r. na wynajem pomieszczeń na mieszkanie chronione. 
 
Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 101.754,28- przy limicie wydatków 
zaplanowanych na 2011r. w wysokości 243.202,-. 
 
 

23. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - abonamenty 
telefonów komórkowych. 

 
Na w/w przedsięwzięcie składają się następujące umowy, które do dnia 30.06.2011r. 
 zostały zawarte: 
- umowa na zakup usług zawarta 15.04.2010r. na okres 2 lat, 
- umowa na zakup usług zawarta 08.05.2010r. na okres 2 lat, 
- umowa na zakup usług zawarta 07.11.2010r. na okres 2 lat, 
- umowa na zakup usług zawarta 23.03.2011r. na okres 2 lat, 
- umowa na zakup usług zawarta 01.04.2011r. na okres 2 lat, 
- umowa na zakup usług zawarta 06.01.2011r. na okres 2 lat, 
- umowa na zakup usług zawarta 23.03.2011r. na okres 2 lat, 
- umowa na zakup usług zawarta 16.02.2011r. na okres 2 lat, 
- umowa na zakup usług zawarta 16.02.2011r. na okres 2 lat, 
- umowa na zakup usług zawarta 16.02.2011r. na okres 2 lat, 
- umowa na zakup usług zawarta 01.04.2011r. na okres 2 lat. 
 
oraz umowy, które nie zostały zawarte i będą obowiązywać od: 
- 16.09.2011r. – umowa zawarta na okres 2 lat, 
- 16.09.2011r. - umowa zawarta na okres 2 lat, 
- 20.11.2011r. - umowa zawarta na okres 2 lat, 
- 16.09.2011r. - umowa zawarta na okres 2 lat, 
- 15.09.2011r. - umowa zawarta na okres 2 lat, 
- 20.11.2011r. - umowa zawarta na okres 2 lat. 
 
Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 4.100,82- przy limicie wydatków 
zaplanowanych na 2011r. w wysokości 10.555,-.  
 
 

24. Zakup usługi Internet. 
 
Na w/w przedsięwzięcie składają się następujące umowy, które do dnia 30.06.2011r. 



 zostały zawarte: 
- 14.05.2010r. - umowa zawarta na okres 2 lat na zakup usługi Internet dla MOPS 
ul. Limanowskiego , 
- 15.05.2011r. – umowa zawarta na okres 2 lat na zakup usługi Internet dla Zespołu 
Pracy Socjalnej nr1, 
- 15.01.2011r. - umowa zawarta na okres 2 lat na zakup usługi Internet dla Zespołu 
Pracy Socjalnej nr 3, 
- 20.05.2011r. - umowa zawarta na okres 2 lat na zakup usługi Internet dla Zespołu 
Pracy Socjalnej nr 5, 
- 18.05.2011r. - umowa zawarta na okres 2 lat na zakup usługi Internet dla Zespołu 
Pracy Socjalnej nr 8, 
- 18.05.2011r. - umowa zawarta na okres 2 lat na zakup usługi Internet dla Zespołu 
Pracy Socjalnej nr 9, 
- 18.05.2011r. - umowa zawarta na okres 2 lat na zakup usługi Internet dla Zespołu 
Pracy Socjalnej nr 10, 
- 18.05.2011r. - umowa zawarta na okres 2 lat na zakup usługi Internet dla Zespołu 
Pracy Socjalnej nr 6, 
- 02.09.2010r. - umowa zawarta na okres 2 lat na zakup usługi Internet dla „Centrum” 
Wolanowska, 
- 07.09.2010r. – umowa zawarta na okres 2 lat na zakup usługi Internet 
dla Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 
 
oraz umowy, które nie zostały zawarte i będą obowiązywać od: 
- 17.09.2011r. do 16.09.2013r. – umowa na zakup usługi Internet dla Zespołu Pracy 
Socjalnej nr 2, 
- 05.11.2011r. do 04.11.2013r. - umowa na zakup usługi Internet dla Zespołu Pracy 
Socjalnej nr 7, 
- 30.09.2011r. do 29.09.2013r. – umowa na zakup usługi Internet dla Zespołu Pracy 
Socjalnej nr 4. 
 
Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 5.712,22 przy limicie wydatków 
zaplanowanych na 2011r. w wysokości 9.534,-.  
 
 

25. Opłaty eksploatacyjne z tytułu wynajmu pomieszczeń. 
 
Umowa została zawarta na okres od 01.09.2010r. do 30.08.2013r. Opłaty dotyczą 
mieszkania przy ul. Kolberga. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 1.990,- 
przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 4.158,-. 
 
 

26. Opłaty ryczałtowe za media, wywóz nieczystości i podatku od nieruchomości. 
 

Umowa została zawarta na okres od 01.10.2010r. do 30.09.2013r. Opłaty dotyczą 
Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wykonanie w I półroczu 
2011r. wyniosło 10.512,- przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. 
w wysokości 20.700,-. 

 
 
 



27. Monitoring obiektu. 
 
Umowa została zawarta na okres od 01.01.2011r. do 30.09.2013r. w celu ochrony 
obiektów MOPS przy ul. Limanowskiego, Zespołu Pracy Socjalnej nr 5, Zespołu 
Pracy Socjalnej nr 2 oraz  Środowiskowego Domu Samopomocy. Wykonanie 
w I półroczu 2011r. wyniosło 1.180,80 przy limicie wydatków zaplanowanych na 
2011r. w wysokości 2.361,-.  
 
 

28. Leasing sztucznego lodowiska. 
 
Umowa została zawarta 24.12.2007r. Wykonanie w I  półroczu 2011r. wyniosło 
49.485,84 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 89.835,-. 
 
 

29. Konserwacja, przeglądy i naprawy instalacji, sprzętu i urządzeń elektrycznych. 
 
Umowa została zawarta 26.02.2009r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 6.532- 
przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 15.982,-  
 
 

30. Umowa na wykonanie zadań słuŜby bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Umowa została zawarta 12.01.2010r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 2.400- 
przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 4.800,-. 

 
 
31. Zakup usług telekomunikacyjnych. 

 
Na w/w przedsięwzięcie składają się umowy realizowane w okresie od 02.04.2009r. 
do 07.09.2012r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 1.672,- przy limicie 
wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 3.010,-. 
 
 

32. Zakup artykułów spoŜywczych. 
 
Na w/w przedsięwzięcie składają się umowy realizowane w okresie od 02.02.2010r. 
do 09.05.2012r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 87.136,- przy limicie 
wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 116.337,-. 
 
 

33. Dostawa produktów spoŜywczych. 
 
Na w/w przedsięwzięcie składają się następujące umowy: 
 
- umowa na dostawę  mięsa i wędlin zawarta na okres od 05.01.2011r. 
do 04.01.2012r., 
- umowa na dostawę drobiu i wędlin drobiowych zawarta na okres od 05.01.2011r. 
do 04.01.2012r., 



- umowa na dostawę warzyw i owoców mroŜonych zawarta na okres od 05.01.2011r. 
do 04.01.212r., 
- umowa na dostawę warzyw przerobionych zawarta na okres od 05.01.2011r. 
do 04.01.2012r., 
- umowa na dostawę warzyw konserwowych zawarta na okres od 05.01.2010r. 
do 04.01.2012r., 
- umowa na dostawę owoców przetworzonych zawarta na okres od 05.01.2010r. 
do 04.01.2012r. 
 
Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 141.838,23 przy limicie wydatków 
zaplanowanych na 2011r. w wysokości 225.872,-. 
 
 

34. Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych. 
 
Umowa została zawarta na okres od 01.01.2011r. do 30.10.2012r. Wykonanie 
w I półroczu 2011r. wyniosło 3.882,42 przy limicie wydatków zaplanowanych 
na 2011r. w wysokości 7.500,-. 
 
 

35. Wywóz nieczystości. 
 
Umowa została zawarta na okres od 01.03.2011r. do 31.12.2012r. Wykonanie 
w I półroczu 2011r. wyniosło 10.889,86 przy limicie wydatków zaplanowanych 
na 2011r. w wysokości 13.000,-. 
 
 

36. Organizowanie pogrzebów. 
 
Umowa została zawarta na okres od 28.02.2011r. do 31.12.2012r. Wykonanie 
w I półroczu 2011r. wyniosło 0,00  przy limitach wydatków zaplanowanych na 2011r. 
w wysokości 1.950,-. 
 
 

37. Dostawa gazu do krioterapii. 
 
Umowa została zawarta na okres od 06.04.2011r. do 31.03.2012r. Wykonanie 
w I półroczu 2011r. 841,55 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. 
w wysokości 2.799,-. 
 
 

38. Zakup usług telekomunikacyjnych. 
 
Podpisanie umowy planowane jest na listopad 2011r. Limit wydatków na 2011r. 
zaplanowany jest w wysokości 1.500,-. 
 
 
 
 
 



39. Zabezpieczenie majątku Gminy. 
 
Podpisanie umowy planowane jest na październik 2011r. Limit wydatków na 2011r. 
zaplanowany jest w wysokości 2.500,-. 
 
 

40. Najem pomieszczeń JRG Nr 2 ul. Zubrzyckiego, Radom. 
 
Zadanie realizowane od 2010r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 37.066,80 
przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 74.134,-. 
 
 

41. Kontrola biletowa. 
 
Zadanie realizowane od 2008r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 414.273,- 
przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 666.245,-. 
 
 

42. Koszenie nawierzchni trawiastych w pasach drogowych. 
 
Umowy składające się na to przedsięwzięcie realizowane są od 2010r. Wykonanie 
w I półroczu 2011r. wyniosło 276.057,- przy limicie wydatków zaplanowanych 
na 2011r. w wysokości 806.537,-. 
 
 

43. Utrzymanie czystości przystanków. 
 
Umowy składające się na to przedsięwzięcie realizowane są od 2009 i 2010r. 
Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 237.709,- przy limicie wydatków 
zaplanowanych na 2011r. w wysokości 289.074,-. 
 
 

44. Oznakowanie pionowe pasów drogowych. 
 
Umowa realizowana jest od 2010r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
152.850,- przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 359.040,-. 
 
 

45. Sygnalizacja świetlna. 
 
Umowa realizowana jest od 2010r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 75.706,- 
przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 242.601,-. 
 
 

46. Odprowadzenie wód opadowych. 
 
Umowa realizowana jest od 2008r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
658.612,- przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 1.155.453,-. 
 
 



47. Zakup paliwa. 
 
Umowa realizowana jest od 2010r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
119.895,- przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 211.020,-. 
 
 

48. Zakup usług ochrony mienia. 
 
Umowa realizowana jest od 2009r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 2.601,- 
przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 64.938,-. 
 
 

49. Zakup usług przewozowych. 
 
Umowy składające się na w/w przedsięwzięcie realizowane są od 2001r. Wykonanie 
w I półroczu 2011r. wyniosło 25.275.553,- przy limicie wydatków zaplanowanych 
na 2011r. w wysokości 49.250.000,-. 
 
 

50. Obsługa strefy płatnego parkowania. 
 
Umowa realizowana jest od 2010r. Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 
575.674,- przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 856.214,-. 
 
 

51. Zakup usług w zakresie obsługi technicznej i konserwacji budynków. 
 
Umowa została zawarta na okres od 1 sierpnia 2010r. do 31 lipca 2013 roku. 
Wykonanie w I półroczu 2011r. wyniosło 305.392,03,- przy limicie wydatków 
zaplanowanych na 2011r. w wysokości 600.000,-. 
 
 
3) gwarancje i por ęczenia udzielane przez jednostki samorz ądu terytorialnego 
 

- wydatki bieŜące – wykonanie      0,00 zł. 
 
 

1. Poręczenie umowy kredytowej RTBS Administrator. 
 
Gmina udzieliła poręczenia spłaty kredytu udzielonego przez Bank BGK 
na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego  w dniu 04.04.1997r., 
które zostało udzielone do wysokości kredytu tj. 3.156.974 i naleŜnych odsetek 
za zobowiązania. Wykonanie poręczenia w I półroczu 2011r. wyniosło 0,00zł. 
przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 202.688,-. 
 
 

2. Poręczenie umowy kredytowej RTBS Administrator. 
 

Gmina udzieliła poręczenia spłaty kredytu udzielonego przez Bank BGK 
na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w dniu 01.06.2005r. 



Poręczenie zostało udzielone do wysokości kwoty 1.660.000,-. Wykonanie 
poręczenia w I półroczu 2011r. wyniosło 0,00zł. przy limicie wydatków 
zaplanowanych na 2011r. w wysokości 1.660.000,-. 
 
 

3. Poręczenie umowy poŜyczki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 
im. Tytusa Chałubińskiego. 

 
Gmina udzieliła poręczenia spłaty poŜyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 01.06.2005r. 
Poręczenie obejmuje kwotę kapitału i odsetek w kwocie 1.344.200,-. Wykonanie 
poręczenia w I półroczu 2011r. wyniosło 0,00zł. przy limicie wydatków 
zaplanowanych na 2011r. w wysokości 146.312,-. 
 
 
 


