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ZA I PÓŁROCZE 201ZA I PÓŁROCZE 201ZA I PÓŁROCZE 201ZA I PÓŁROCZE 2013333    RRRR....    
    

    
Charakterystyka Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata Charakterystyka Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata Charakterystyka Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata Charakterystyka Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
2013201320132013----2029202920292029 w/g stanu na dzień 30.06.2013 roku w/g stanu na dzień 30.06.2013 roku w/g stanu na dzień 30.06.2013 roku w/g stanu na dzień 30.06.2013 roku    

    

W I półroczu roku budżetowego weszła w życie Ustawa z dnia 7 grudnia     
2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej  
(Dz. U. z 2012, poz. 1456) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 
2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu 
terytorialnego( Dz.U. z 2013r poz. 86). Wymienione wyżej akty prawne wprowadziły 
istotne rozwiązania dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności: 

- określono wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu 
terytorialnego oraz załącznika, o których mowa w art. 226 ust. 1 i 3 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

- dokonano zmiany w definicji przedsięwzięcia poprzez wykreślenie punktu  
3 i 4 z art. 226 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.  

W wyniku wprowadzonych zmian prawnych uległ skróceniu okres trwania 
wieloletniej prognozy finansowej do roku 2029. Ponadto z załącznika Wykaz 
przedsięwzięć do WPF usunięto „umowy, których realizacja w roku budżetowym  
i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki  
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy” oraz „gwarancje  
i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego” jako niespełniające 
definicji przedsięwzięcia. Powyższe zmiany zostały wprowadzone uchwałami Rady 
Miejskiej Nr 483/2013 z dnia 25.02.2013 oraz 499/2013 z dnia 26.03.2013. 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 447/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. uchwalona 
została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Radomia na lata 2013-2041. 
Plan na 2013 r. po stronie dochodów wyniósł 885 960 392,- zł., natomiast po stronie 
wydatków zaplanowano kwotę 925 858 174,- zł. Różnica w wysokości 39 897 782,-
zł. jest planowanym deficytem budżetowym. 

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetowych zwiększył się  
o kwotę 58 839 984,- zł do wysokości 944 800 376,- zł. 

W I półroczu 2013 r. zwiększony został również plan wydatków z kwoty 
925 858 174,- zł. do wysokości 984 698 158,-zł. 

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet Miasta 
Radomia na dzień 30.06.2013 r. zamknął się planowanym deficytem budżetowym  
w kwocie 39 897 782,- zł. 
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 Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i wykupu obligacji w I półroczu wyniosły 
8 000 000,00 zł. tj. 17,44 % planu. Pozostałe spłaty zostaną dokonane w II półroczu 
2013r. zgodnie z zawartymi umowami. 

  Kwota długu na dzień 30.06.2013r. wynosi  353 053 812,95 zł. i obejmuje: 
a) zaciągnięte kredyty 284 000 000,00 zł. 
b)    wyemitowane obligacje komunalne 69 000 000,00 zł.  
c) wymagalne zobowiązania 53 812,95 zł. 

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu miasta na dzień 30.06.2013 roku 
przedstawione zostało w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa – wykonanie za  
I półrocze 2013roku, a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania 
budżetu miasta za I półrocze br. 

Przedstawiona informacja nie zawiera danych dotyczących wskaźników 
wynikających z art. 169, art. 170 i art. 243 Ustawy o finansach publicznych oraz 
informacji o spełnieniu wskaźnika z art. 243. Powodem tego jest fakt, iż relacje 
wynikające z przywołanych przepisów powinny być ujmowane jedynie na podstawie 
wielkości przewidywanych w planie, bądź wykonaniu za dany rok budżetowy, a nie na 
podstawie danych cząstkowych wynikających ze sprawozdania z wykonania za  
I półrocze. Relacje wynikające ze wspomnianych przepisów przedstawione są  
w planie na 2013 rok według stanu na dzień 30.06.2013 roku. 

 

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2013R.PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2013R.PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2013R.PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2013R.    

    

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2013 roku przedstawione zostało 
w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF- wykonanie za I półrocze 2013 roku, 
natomiast ich realizacja przebiegła następująco: 

1111....1111 Wydatki na  Wydatki na  Wydatki na  Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami programy, projekty lub zadania związane z programami programy, projekty lub zadania związane z programami programy, projekty lub zadania związane z programami 
realizowanymi zrealizowanymi zrealizowanymi zrealizowanymi z    udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    
ustustustustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.awy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.awy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.awy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.    

- wydatki bieżące – wykonanie 2 769 271,35 zł. tj. 19,40% planu 
- wydatki majątkowe – wykonanie        5 471 913,89 zł. tj. 15,49% planu     

1. Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym. 

Umowa została zawarta w dniu 21.06.2010 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy 
Europejskie a Gminą Miasta Radomia. Wykonanie w I półroczu 2013 r. wyniosło 
74 797,94 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2013 r. w wysokości 
2 616 861,00 zł. Zadania związane z realizacją projektu w I półroczu 2013r. były 
przeprowadzone zgodnie z planem. 
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2. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego 
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. 

Umowa w sprawie partnerskiej współpracy została zawarta 14.07.2009 r. pomiędzy 
Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego a Gminą Miasta Radomia. Wykonanie w I półroczu 2013 r. wyniosło 
15 065,33 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2013 r. w wysokości 
15 066,00 zł. Realizacja projektu w I półroczu 2013r. była zgodna z umową. 

3. Po prostu pracuj – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z Radomia  
w latach 2013-2014. 

Program jest realizowany w ramach umowy zawartej w dniu 21.05.2013 r. na okres 
obowiązywania od 01.06.2013 r. do 30.09.2014 r. Wykonanie w I półroczu 2013 r. 
wyniosło 3 666,36 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 2013 r. w wysokości 
303 445,00 zł.  Poniesione wydatki dotyczą jednego miesiąca. Z dniem 01.07.2013r. 
projekt będzie realizowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Radomiu.  

4. Projekt systemowy „Aktywność szansą na lepsze jutro”. 

Program realizowany w ramach Aneksu zawartego w dniu 12.07.2012 r. na okres 
obowiązywania od 01.01.2008 r. do 31.12.2014 r. Wykonanie w I półroczu 2013r. 
wyniosło 175 563,18 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 2013r.  
w wysokości 1 656 766,00 zł. Realizacja programu wynika z przyjętego 
harmonogramu prowadzonych działań zaakceptowanych przez jednostkę wdrażającą. 

5. Lepsza edukacja najlepszą inwestycją  

Projekt realizowany od 2012 r. Wykonanie w I półroczu 2013 r. wyniosło 783 347,68 
zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 2013 r. w wysokości 1 854 207,00 zł. 
Zadania związane z  projektem w I półroczu 2013r. były realizowane zgodnie               
z planem. Na niższe wykonanie planu w I półroczu miało wpływ dokonanie płatności 
za  podręczniki oraz z tytułu umów zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia        
w miesiącu lipcu br. a więc w II półroczu.  

6. Partnerski Projekt Leonardo da Vinci – staże i praktyki zagraniczne 

Program jest realizowany od 2013r.Wykonanie w I półroczu 2013r. wyniosło 
89 281,03 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2013r. w wysokości 
213 910,00 zł. Realizacja projektu w I półroczu 2013r. przebiegała zgodnie z planem. 
Pozostała część zaplanowanych środków zostanie wykorzystana w II półroczu br. 

7. Partnerski Projekt Szkół Comenius – uczenie się przez całe życie 

Program jest realizowany od 2012 r. Wykonanie w I półroczu 2013 r. wyniosło 
76 764,50 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2013 r. w wysokości 
174 523,00 zł. Realizacja projektu przebiega zgodnie z umową. Przewiduje się 
wykorzystanie pozostałej kwoty zaplanowanych środków w II półroczu br. 
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8. Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa. 

Program jest realizowany od 2011 r. Wykonanie w I półroczu 2013 r. wyniosło 
1 168 945,36 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2013 r. w wysokości 
3 360 930,00 zł. Na niższe wykonanie planu w I półroczu miało wpływ dokonanie 
płatności  z tytułu umów zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w miesiącu 
lipcu br. Rozliczenie kosztów eksploatacji sal lekcyjnych oraz zakup pomocy 
dydaktycznych są planowane na II półrocze br. 

9. Stop uzależnieniom – wybieram aktywność. 

Program jest realizowany od 2011 r. Wykonanie w I półroczu 2013 r. wyniosło 
293 777,00 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2013 r. w wysokości 
693 866,00 zł. Rozliczenie kosztów za zakupiony sprzęt sportowy oraz wynagrodzeń 
pracowników prowadzących zajęcia nastąpiło w miesiącu lipcu br. co miało wpływ na 
niższe wykonanie planu w I półroczu 2013r.   

10.  Zawodowiec na europejskim rynku pracy. 

Wykonanie w I półroczu 2013 r. wyniosło 0 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych 
na 2013 r. w wysokości 1 149 720,-. Gmina Miasta Radomia odstąpiła od realizacji 
ww. projektu z powodu nie podpisania umowy ponadnarodowej przez Mazowiecką 
Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych z zagranicznym partnerem. 

11.  Nowa szansa – aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez 
zatrudnienia do 6 miesięcy. 

Projekt jest realizowany od 2013 r. Wykonanie w I półroczu 2013r. wyniosło 
95 158,00 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2013r. w wysokości 
1 947 764,00 zł. i jest zgodne z harmonogramem realizacji projektu. Pozostała kwota 
zostanie wydatkowana w II półroczu. 

12.  Poprawa systemu transportu publicznego w Radomiu poprzez zakup nowego 
taboru oraz rozbudowę infrastruktury towarzyszącej 

Program jest realizowany od 2013 r. Wykonanie w I półroczu 2013 r. wyniosło 
8 444,40 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 2013 r. w wysokości 
9 500,00 zł. Realizacja jest uzależniona od uzyskania środków zewnętrznych.  

13.  Budowa obwodnicy południowej w Radomiu. 

Program jest realizowany od 2009 r. zgodnie z umową In/1/2012. Wykonanie za          
I półrocze 2013 r. wyniosło 5 418 054,95 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 
2013 r. w wysokości 20 000 000,- zł. Aktualnie wykonywane są roboty drogowe, 
instalacyjne, elektryczne, telekomunikacyjne, mostowe oraz sygnalizacja świetlna. 
Planowany termin zakończenia inwestycji- 31.08.2014 r.  
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14.  Wdrożenie karty miejskiej i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej  
w Radomiu.  

Program jest realizowany od 2012 r. Umowa na realizację zadania została podpisana 
14.05.2013 r. Planowany termin zakończenia inwestycji 02.01.2015 r. Wykonanie  
w I półroczu 2013 r. wyniosło 14 760,00 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 
2013 r. w wysokości 7 015 000,00 zł. Płatności związane z realizacją umowy 
przewiduje się w IV kwartale br.  

15.  Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół 
Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu. 

Program jest realizowany od 2011 r. Wykonanie w I półroczu 2013 r. wyniosło 0 zł 
przy limicie wydatków zaplanowanych na 2013 r. w wysokości 2 000 000,00 zł. 
Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji na podstawie umowy z wykonawcą z dnia 
08.04.2013 r. Aktualnie trwają roboty budowlane. Zadanie jest realizowane w cyklu 
dwuletnim. Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w  II półroczu br. 

16.  Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.maz. przez budowanie 
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu  

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o Aneks Nr 3 zawarty w dniu  
04.04.2013 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu BW oraz 
umowę o udzielenie dotacji w roku 2013 zawartą w dniu 04.04.2013 r. Wykonanie  
w I półroczu 2013 r. wyniosło 15 589,- zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 
2013r.w wysokości 15 589,-zł.  i jest zgodne z harmonogramem rzeczowo-
finansowym projektu zawartym w aneksie do umowy.  

17.  Wracam do pracy – wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego  
i rodzinnego mieszkańców Radomia w latach 2012-2014. 

Program jest realizowany na podstawie umowy zawartej w dniu 01.02.2013 r. 
pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. 
Wykonanie w I półroczu 2013 r. wyniosło 7 970,30 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na 2013 r. w wysokości 305 833,- zł. Pozostała część środków 
zostanie wykorzystana w II półroczu br. 

18. Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. 

Wykonanie za I półrocze 2013 r. wyniosło 0 zł. W dniu 28.06.2013 r. Radomski Szpital 
Specjalistyczny złożył wniosek do Ministerstwa Zdrowia o dofinansowanie ww. 
przedsięwzięcia ze środków funduszy norweskich.  

1.2 Wydatki na 1.2 Wydatki na 1.2 Wydatki na 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 
publicznopublicznopublicznopubliczno----prywatnegoprywatnegoprywatnegoprywatnego    

- wydatki bieżące – wykonanie    0 zł  
- wydatki majątkowe – wykonanie 0 zł 
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1.3 Wydatki na 1.3 Wydatki na 1.3 Wydatki na 1.3 Wydatki na programy, programy, programy, programy, projekty lub projekty lub projekty lub projekty lub zadania pozostałe (zadania pozostałe (zadania pozostałe (zadania pozostałe (inne niż wymienione inne niż wymienione inne niż wymienione inne niż wymienione         
w w w w pkt 1.1 i 1.2pkt 1.1 i 1.2pkt 1.1 i 1.2pkt 1.1 i 1.2))))    

- wydatki bieżące – wykonanie 25 725,85 zł. tj. 13,23% planu 
- wydatki majątkowe – wykonanie        1 961 483,73 zł. tj. 15,09% planu 

1. Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  

Zadanie zostało rozpoczęte w 2012 r. Wykonanie w I półroczu 2013 r. wyniosło 
459 843,00 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2013 r. w wysokości 
3 000 000,00 zł. W ramach tego projektu Radomski Szpital Specjalistyczny dokończył 
zadania rozpoczęte w 2012r. polegające na zakupie cyfrowego zestawu RTG wraz z 
adaptacją pomieszczeń oraz zakupie zestawu do litotrypsji wraz z adaptacją 
pomieszczeń. Pozostała część środków jest przewidziana do wykorzystania w II 
półroczu br. 

2. Opracowania urbanistyczne. 

Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o umowy z dn.16.02.2013 r.-15.02.2015 r.- 
opieka techniczna nad programami, 01.02.2011 r. -31.01.2014 r. - aktualizacja 
programu LEX Omega i 24.01.2013 r.- 31.01.2015 r - telekomunikacyjna. Wykonanie 
za I półrocze 2013 r. wyniosło 25 725,85 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 
2013 r. w wysokości 51 652,-zł. Wykonanie przebiega zgodnie z zawartymi 
umowami. 

3. Adaptacja budynku przy ul. Dzierzkowskiej 9 na potrzeby Środowiskowego Domu 
Samopomocy i osób niepełnosprawnych. 

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji na podstawie umowy z wykonawcą zawartej  
w dniu 23.05.2013 r. Wykonanie za I półrocze 2013 r. wyniosło 0 zł. przy limicie 
wydatków zaplanowanych na 2013 r. w wysokości 400 000,-zł.  Aktualnie trwają 
roboty budowlane zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. 

4. Aktualizacja dokumentacji dotyczącej Karty Miejskiej i Systemu Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej oraz udział w realizacji projektu. 

Program jest realizowany w oparciu o umowę nr 5/Bi/2012 z dnia 16.04.2012r. 
Planowany termin zakończenia zadania – 2014 r. Wykonanie za I półrocze 2013r. 
wyniosło 0 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 2013 r. w wysokości 14 760,-
zł. Rozliczenie umowy nastąpi po wdrożeniu projektu – w 2014r. 

5. Rozbudowa ul. Witkacego. 

 Program jest realizowany na podstawie umowy nr In/2/2013 z dnia 08.02.2013r. 
Wykonanie za I półrocze 2013 r. wyniosło 425 623,07 zł. przy limicie wydatków 
zaplanowanych na 2013 r. w wysokości 3 000 000,-zł. Wykonano prace związane  
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z wycinką drzew oraz rozebraniem nawierzchni bitumicznej, w trakcie – budowa 
kanału deszczowego. Pozostałą część środków przewidzianych na realizację zadania 
planuje się wykorzystać w II półroczu 2013r. 

6. Sporządzenie dokumentacji projektowo-budowlanej układu komunikacyjnego wraz 
z niezbędną infrastrukturą – strefa Wośniki. 

Wykonanie w I półroczu wyniosło 0 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 2013 
r. w wysokości  500,00 zł. Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie 
dokumentacji projektowo-budowlanej z terminem wykonania w roku 2014. 

7. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Radomiu 

Projekt jest realizowany od 2012 r. Wykonanie w I półroczu 2013 r. wyniosło 
946 767,79 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2013 r. w wysokości 
1 500 000,- zł. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej wraz  
z pozwoleniem na budowę hali oraz rozbiórki zabudowań na terenie przeznaczonym 
pod budowę. Realizacja  inwestycji jest uzależniona od pozyskania środków 
zewnętrznych.  

8. Budowa hali tenisowej z kortami tenisowymi, ze sztuczną nawierzchnią  
i nawierzchnią ceglaną z zapleczem. 

Projekt jest realizowany od 2011r. Wykonanie w I półroczu 2013r. wyniosło 172,00 
zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 2013r. w kwocie 1 000,- zł. Wydatki 
wykazane w limicie dotyczą wypisów  z gruntów i ksiąg wieczystych. Realizacja       
inwestycji jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.  

 
9. Budowa budynku administracyjno-socjalno-garażowego z masztem antenowym na 

budynku o wysokości 25m Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 wraz  
z infrastrukturą techniczną oraz dwoma zjazdami od ul. Ziętalów. 

Wykonanie za I półrocze 2013 r. wyniosło 57 195,00 zł przy limicie wydatków 
4 500 000,- Realizacja przedsięwzięcia obejmuje aktualizację dokumentacji 
projektowej zgodnie z umową z dnia 29.03.2013 r. oraz koszty postępowania 
przetargowego. 

10.  Udzielenie dotacji przedmiotowej na wkład własny Teatru Powszechnego  
w Radomiu do projektu pn. ”Strefa wolności” dofinansowanego z programu Unii 
Europejskiej Culture 2007-2013. 

Wykonanie za I półrocze 2013 r. wyniosło 0 zł przy limicie wydatków zaplanowanych 
na 2013 r. w wysokości 120 000,-zł. Projekt nie będzie realizowany z uwagi na nie 
otrzymanie grantu na ww. przedsięwzięcie. 

11.  Udzielenie wsparcia w utworzeniu ośrodka kultury romskiej w Radomiu. 

Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji w latach 2013-2014. Wykonanie za 
I półrocze 2013 r. wyniosło 0 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 2013 r.  
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w wysokości 150 000,-zł. Projekt znajduje się w fazie przygotowań do realizacji. 
Obecnie została zakończona procedura konkursowa w trybie ustawy o pożytku 
publicznym i wolontariacie, w wyniku której została przyznana dotacja celowa na ww 
przedsięwzięcie. 

12.  Koszty utrzymania projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. 

Wykonanie za I półrocze 2013r wyniosło 0 zł. Realizacja zadania została zaplanowana 
na lata 2015-2020.  

13.  Usługa szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej w dniu 28.06.2013 r. 
Wykonanie za I półrocze 2013 r. wyniosło 0 zł przy limicie wydatków zaplanowanych 
na 2013 r. w wysokości 8 000,- zł. Realizacja zadania nastąpi od II połowy br. 

14.  Rozbudowa centrali telefonicznej.  

Projekt jest realizowany w latach 2013-2016. Wykonanie za I półrocze 2013r. 
wyniosło 27 882,87 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2013r. w wysokości 
30 000,-zł. Zadanie w I półroczu 2013r. zostało zrealizowane zgodnie z planem. 

15.  Zakup i utrzymanie oprogramowania do obsługi mienia komunalnego. 

Wykonanie za I półrocze 2013 r. wyniosło 0 przy limicie wydatków zaplanowanych na 
2013 r. w wysokości 129 000,- zł. Decyzja w sprawie zakupu oprogramowania jest 
przewidziana na II półrocze 2013 r. 

16.  Zakup i utrzymanie oprogramowania do obsługi systemu odbioru odpadów 
komunalnych. 

Program realizowany na podstawie umowy z dnia 15.03.2013 r. Wykonanie za  
I półrocze 2013r. wyniosło 44 000,-zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 
2013r.w wysokości 270 000,-zł. Realizacja projektu przebiega zgodnie z umową. 

17.  Zakup i utrzymanie programu Ewidencja ludności. 

Projekt realizowany na podstawie umowy z dnia 25.04.2013 r. Wykonanie za  
I półrocze 2013 r. wyniosło 0 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 2013 r.  
w wysokości 20 000,- zł. Realizacja jest zgodna z umową. 


