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                     WYDATKI    BUD śETOWE 
 
 
Ujęte w planie budŜetu na 2011 rok wydatki wyniosą  890 394 765,-  i  obejmą 
środki na realizację następujących zadań: 
 
- własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie    - 486 511 165,-  

 
- własnych gminy finansowanych dotacją na zadania własne w kwocie   20 591 500,-  

 
- realizowanych przez gminę na podstawie porozumień  z administracją 
   rządową  w  kwocie-                            8 586 450,-  
    / w tym środki unijne – 6 111 446,-/ 
 
- realizowanych przez gminę na podstawie porozumień  z administracją 
   samorządową  w  kwocie-                            3 831 158,-           
           / w tym środki unijne –  3 215 457,-/ 
 
- zleconych gminie w kwocie    -                              54 408 308,- 
  
- gminy - finansowanych środkami z innych źródeł    w kwocie                  6 302 463,-  
 
-  własnych powiatu finansowanych środkami własnymi w kwocie  268 090 467,-       
         
-  własnych powiatu finansowanych dotacją w kwocie-        4 485 998,-  
 
-  realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z administracją 
   samorządową w kwocie           5 182 493,-     
 / w tym środki unijne –  4 555 987,-/           
 
-  zleconych powiatowi  w kwocie    -           15 839 149,- 
 
-  powiatu finansowanych środkami z innych źródeł     16 565 614,- 
           / w tym środki unijne – 13 273 282,-/  
 
 
Planowane wydatki budŜetu Miasta na 2011 rok w poszczególnych działach 
gospodarki miejskiej kształtują się następująco: 
 
 
 
ZADANIA WŁASNE GMINY 
 
 
 
Na zadania własne gminy zaplanowane zostały środki w wysokości 486 511 165,-  
Wydatki te w poszczególnych działach gospodarki miejskiej kształtują się następująco: 
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DZIAŁ  010 – ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO 
 
Zaplanowane na 2011 rok wydatki budŜetowe w  kwocie 7 500,-  przeznaczone zostaną na 
opłacenie składek na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, liczonych w wysokości 2% 
uzyskanych wpływów z podatku rolnego.  
 
 
DZIAŁ  500 - HANDEL 
 
 
W dziale handel ujęte zostały w kwocie 486 180,- wydatki  związane z obsługą targowisk 
miejskich. PowyŜsze zadanie realizuje Zakład Usług Komunalnych przeznaczając planowaną 
kwotę na: 
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 235 600,-  
b/ wydatki rzeczowe – 250 580,- 
 
 
DZIAŁ  600 – TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ 
 
 
Planowane w tym dziale na 2011 rok środki  w wysokości 79 741 239,-   przeznaczone 
zostaną na zadania związane z : 
 
1.  lokalnym transportem drogowym, którego organizacją zajmuje się gminna jednostka 
     budŜetowa – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji –   49 854 400,-  
 
2.   wykupem gruntów pod budowę publicznych dróg gminnych –  2 000 000,- 
 
3.   inwestycjami w zakresie budowy  gminnych dróg publicznych – 3 145 906,- 
 
4.  inwestycjami w zakresie budowy gminnych dróg wewnętrznych – 8 846 333,- 
 
5.  remontami i utrzymaniem gminnych dróg publicznych – 7 010 000,-. 
 
6.  utrzymaniem jednostki – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu – 8 304 600,- 
     w tym na: 
     a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 638 000,- 
     b/ zakupy inwestycyjne – 100 000,- 
     c/ pozostałe wydatki bieŜące – 2 566 600,- 
 
7. współdziałaniem gminy miasta Radomia i Powiatu Radomskiego w realizacji projektu 
    pn.”Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowy drogi powiatowej nr 1715W 
    Brzóza-Radom”- 580 000,- 
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DZIAŁ  630  -   TURYSTYKA 
 
 

Na zadania planowane w tym dziale do realizacji w 2011r. ujęte zostały środki 
w wysokości  504 500,- z przeznaczeniem.na : 
 
1.prowadzenie Ośrodka Informacji Turystycznej – 324 500,- w tym na: 
   a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 171 210,-  
   b/ wydatki rzeczowe – 128 790,-  
   c/ zakupy inwestycyjne – 24 500,- 
 
2. wsparcie organizacji imprez i wydarzeń turystycznych mających na celu upowszechnianie, 
    promocję i rozwój krajoznawstwa – 112 300,- 
 
3. wynagrodzenia dla przewodników wycieczek szkół podstawowych, gimnazjalnych 
      i  ponadgimnazjalnych w ramach realizacji cyklicznego programu turystyczno- 
      edukacyjnego pn.” Śladami historii  Radomia” – 40 000,- 
 
4. opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynaleŜności gminy do Mazowieckiej 
    Regionalnej Organizacji Turystycznej – 15 000,-  
 
5. zakup materiałów promocyjnych w ramach imprez i wydarzeń turystycznych, nad  
    którymi patronat obejmuje Prezydent Miasta Radomia – 5 000,- 
 
6.opracowanie oraz druk przewodników i folderów  promujących turystykę 
    w Radomiu – 5 000,- 
 
 
 
 DZIAŁ 700  –  GOSPODARKA   MIESZKANIOWA 
 
 
 Środki finansowe w wysokości   30 491 860,- zaplanowane na 2011r. w tym dziale proponuje  
 się przeznaczyć na: 
 
 1. zadania w zakresie obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej realizowane  
    w imieniu Gminy przez gminną jednostkę budŜetową Miejski Zarząd Lokalami – 
    23 184 000,- z czego na: 
    
     a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 547 000,- 
    b/ wydatki bieŜące – 20 637 000,- w tym na: 
        - zakup mediów dla zasobu lokalowego – 7 330 000,- 
        - zakup usług remontowych i konserwacyjnych dotyczących zasobu 
           lokalowego – 4 030 000,- 
        - wydatki związane z pokryciem kosztów eksploatacji zasobu 
           lokalowego – 7 300 000,- 
       
2. nabycie nieruchomości do zasobu – 1 500 000,- 
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3. nabycie gruntów pod ulice i do zasobu – 1 500 000,- 
 
4. wypłatę odszkodowań spółdzielniom mieszkaniowym i wspólnotom mieszkaniowym 
    z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych , przejęcia nieruchomości 
    do zasobu, bezumownego korzystania z nieruchomości – 1 400 000,- 
 
5. zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500 000,- 
    PowyŜsza kwota wydatkowana zostanie w sytuacji zasądzenia od Gminy zwrotu kosztów 
    postępowania sądowego oraz kosztów prowadzonej przez RTBS „Administrator”  
    egzekucji zaległych czynszów. 
 
6. pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, wykonywanych   
    przez jednostkę budŜetową – Zakład Usług Komunalnych  – 915 860,- 
    Zakres realizowanych zadań obejmuje obsługę parkingu przy ul.Kelles-Krauza , obsługę 
    nieruchomości przy ul.Suchej 15 oraz obsługę targowiska przy ul.Struga. 
 
7. pokrycie kosztów zuŜycia mediów w  obiektach stanowiących własność Gminy Miasta 
     Radomia, do czasu ich zbycia – 30 000,- 
 
8. zwrot nakładów inwestycyjnych na budowę  parkingu wielopoziomowego 
      przy ulicy Kelles -Krauza  / kompensata z czynszem dzierŜawnym/  322 000,- 
 
9.  pokrycie  kosztów dozoru mienia komunalnego przejętego przez gminę  
      do czasu jego zagospodarowania – 95 000,-/ dawny Browar – ul.Limanowskiego, budynek  
      byłego Zespołu Szkół Muzycznych ul.Waryńskiego, ul.Zielona 21/ 
 
10.  pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej  budynków komunalnych  
    – 120 000,- 
     Gmina jako współwłaściciel budynków mieszkalnych, do czasu zbycia ostatniego lokalu 
     zobowiązana jest wykonać  dokumentację techniczną budynku w razie jej braku. 
 
11. pokrycie kosztów ekspertyz , analiz ,opinii i operatów szacunkowych  oraz aktów  
      notarialnych związanych z gospodarowaniem i obrotem nieruchomościami – 380 000,- 
      
12. pokrycie kosztów rozbiórek -  100 000,- 
      Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów rozbiórek i prac zabezpieczających 
      w budynkach w których występuje  zagroŜenie katastrofą budowlaną.  
 
13.pokrycie kosztów ubezpieczenia nieruchomości gminnych i uregulowanie opłat 
     za uŜytkowanie wieczyste – 200 000,-  
     Kwota ta wynika z prowadzonej aktualizacji opłat za uŜytkowanie wieczyste gruntów 
      Skarbu Państwa. 
 
14. pokrycie kosztów remontów budynków i lokali komunalnych – 80 000,- 
 
15.  zwrot kaucji mieszkaniowych lokatorom mieszkań komunalnych, którym  
       przysługuje prawo zwrotu zwaloryzowanych kaucji, wpłaconych przed  
      dniem 12.11.1994r. – 40 000,- 
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16. pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych, informujących  o nieruchomościach 
      przeznaczonych do sprzedaŜy, ogłoszeń o przetargach, sporządzenia 
      aktów notarialnych – 100 000,- 
 
17.  pokrycie kosztów prowadzonych  postępowań o zwrot nieruchomości stanowiących  
       własność gminy – 20 000,- 
       Środki na ten cel wydatkowane są w oparciu o decyzję wydaną przez Starostę 
       Radomskiego. 
 
18. podatek od towarów i usług VAT – 5 000,-  
 
 
 DZIAŁ  710 – DZIAŁALNO ŚĆ  USŁUGOWA 
 
 
 
Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w 2011 r. środki w wysokości 3 079 900,- 
 
 PowyŜsza kwota przeznaczona zostanie. na: 
 
1. utrzymanie gminnej jednostki budŜetowej – Miejska Pracownia Urbanistyczna 
    realizującej zadania  z zakresu zagospodarowania przestrzennego -  2 505 600,- 
    w tym na: 
    a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 355 000,- 
    b/pozostałe wydatki bieŜące – 150 600,- 
 
2. wydatki związane z przeprowadzaniem konkursów architektonicznych, sporządzaniem 
    projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeniami prasowymi w sprawie 
    planów zagospodarowania przestrzennego – 104 300,- 
 
3. opracowania geodezyjno-kartograficzne, załoŜenie ewidencji miejscowości, ulic i placów 
    w systemie teleinformatycznym, rozgraniczenie nieruchomości / z urzedu/   oraz opłaty  
    sądowe i pokrycie kosztów   postępowań administracyjnych związane z regulacją 
    stanów prawnych nieruchomości -  470 000,- 
 

 
 
 

DZIAŁ  750 – ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 
 
 
 
Planowane na 2011r. wydatki z zakresu administracji publicznej wyniosą  40 680 383,- 
 
Kwota  ta wydatkowana zostanie m. in. na: 
1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 35 518 715,- 
    w tym:  
    a/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28 359 722,- 
    b/ wydatki rzeczowe – 7 138 993,- / w tym m.in. zakup energii – 1 300 000,- 
        materiałów i wyposaŜenia 685 000,- , usługi pocztowe – 507 093,- 
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        usługi telekomunikacyjne 340 000,-, pokrycie kosztów  prowadzenia  
        rachunku bankowego oraz prowizji bankowych  – 1 016 800,-, ubezpieczenie budynków 
        i samochodów słuŜbowych – 121 000.-, remont dachu budynku administracyjnego przy 
        ul.Kilińskiego i ul.śeromskiego – 1 200 000,- / 
          
2. utrzymanie Biura Rady Miejskiej –  923 648,-  
 
3. zakup sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego ––  20 000,- 
     
4. zakup przedmiotów niskocennych do komputerów, materiałów eksploatacyjnych do 
     drukarek, licencji, akcesoriów komputerowych  dla potrzeb urzędu oraz zakup fachowej 
     literatury z zakresu informatyki – 356 500,- 
 
5. pokrycie kosztów bieŜącej konserwacji i aktualizacji oprogramowania  
    / abonamenty/ – 150 000,- 
 
6. pokrycie kosztów konserwacji oprogramowania księgowości podatkowej, księgowości 
    urzędu i ewidencji ludności -  220 000,- 
 
7. naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego – 6 000,- 
 
 8. zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury 
    sieciowej itp. – 250 000,- 
 
 9.specjalistyczne szkolenia komputerowe – 20 000,- 
 
10. promocję gminy – 2 822 500,- z czego głównie na: 
     a/ wydatki związane z pokryciem kosztów organizacji imprez o  charakterze promocyjnym,    
        konferencji, kampanii reklamowych wewnętrznych i zewnętrznych, w tym Air Show  
        Radom 2011  - 1 700 000,- 
        Są to wydatki za wynajem sceny, oświetlenie, nagłośnienie, ochronę medyczną, 
        usługi ochroniarskie  oraz gaŜami dla artystów. Konieczne jest takŜe pokrycie kosztów  
        usług hotelarskich i gastronomicznych jak równieŜ wydatków w zakresie drukowania  
        plakatów, folderów, ulotek, map i  wyklejania billboardów . Część zaplanowanych 
        wydatków  przeznaczona zostanie na promocję miasta w Internecie, opracowanie i  
        wykonanie nowej strony internetowej, pokrycie kosztów produkcji filmu promocyjnego 
        o Radomiu / wirtualny spacer, prezentacja multimedialna/ oraz badanie opinii publicznej. 
      b/ zakup materiałów i wyposaŜenia, w tym gadŜetów reklamowych materiałów 
          promocyjnych, upominków, nagród rzeczowych, materiałów do przygotowania  
          scenografii w ramach organizowanych imprez  i  uroczystości – 350 000,- , 
      c/ pokrycie kosztów ogłoszeń promocyjnych i reklamowych, w tym reklam telewizyjnych, 
        radiowych i prasowych informujących o organizowanych przedsięwzięciach i działaniach  
        gminy,  Air Show Radom 2011- 250 000,- 
      d/ dofinansowanie działań promocyjnych na rzecz Gminy Miasta Radomia realizowanych 
         przez inne podmioty na terenie kraju i za granicą, w ramach ich udziału w imprezach 
         artystycznych, sportowych i promocyjnych a takŜe w ramach współpracy z miastami 
         partnerskimi  Radomia – 200 000,- 
     e/ zakupy inwestycyjne, w tym zakup stoiska targowego, sprzętu audio-video, ścianek  
        i roll-upów – 115 000,- 
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     f/ opłaty i składki związane z ubezpieczeniem imprez i wystaw, opłatę członkowską 
         dla Związku Miast Polskich oraz ZAIKS-u – 65 000,- 
     g/ wydatki dotyczące wynajmu sal posiedzeń i sal konferencyjnych oraz pomieszczeń 
         i powierzchni na imprezach promocyjnych o charakterze wystawienniczo-targowym 
         jak równieŜ usług transportowych zlecanych firmom zewnętrznym w ramach 
         organizowanych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, w tym uroczystości 
         rocznicowe, jubileuszowe, obsługa delegacji wyjeŜdŜających i przyjeŜdŜających 
         - 60 000,- 
     h/ nagrody finansowe wręczane osobom fizycznym za szczególne osiągnięcia na rzecz 
        miasta i mieszkańców Radomia – 15 000,- 
     i/ pokrycie kosztów zagranicznych wyjazdów słuŜbowych – 30 000,- 
     j/ pokrycie kosztów umów-zleceń lub umów o dzieło  związanych z usługami 
        artystycznymi, tłumaczeniowymi – 37 500,- 
 
11. wydatki dotyczące strategii rozwoju miasta  i działań związanych z pozyskiwaniem 
    inwestorów – 250 000,- 
 
12.  wydatki związane z przygotowaniem projektów strukturalnych w zakresie sporządzania 
      wniosków o przyznanie środków z budŜetu Unii Europejskiej – 90 000,- 
 
13. wynagrodzenia członków komisji egzaminującej taksówkarzy  - 7 800,- 
 
14. kwalifikację wojskową, którą prowadzi Komisja Lekarska – 2 000,-  
 
 
 
DZIAŁ 754 -  BEZPIECZE ŃSTWO  PUBLICZNE  
                           I  OCHRONA   PRZECIWPOśAROWA 
 
 

Na zadania  z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpoŜarowej 
zaplanowano w budŜecie na 2011r. środki w wysokości 4 960 935,- które przeznaczone 
zostaną na: 
 
1. realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 44 000,- 
    Zadania te obejmują m.in. wykonanie  remontów bieŜących i konserwacji systemu 
    wczesnego ostrzegania i alarmowania, remontów miejskich magazynów OC, przeglądu 
    i konserwacji sprzętu OC i ppoŜ., pokrycie kosztów usług poligraficznych, montaŜu syren 
    alarmowych  oraz organizację szkoleń z zakresu obrony cywilnej. 
 
2. utrzymanie StraŜy Miejskiej  - 4 717 664,- w tym: 
   a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 884 794,-  
   b/ wydatki rzeczowe – 602 870,-  
   c/ wydatki na zakupy inwestycyjne / zakup fotoradaru / – 230 000,- 
 
3.pokrycie kosztów monitoringu ulic miasta – 128 271,- 
   Koszty te obejmują zuŜycie energii elektrycznej pobieranej przez zainstalowane kamery,  
   konserwację i  bieŜące naprawy systemu monitoringu, opłaty z tytułu zakupu usług 
   telekomunikacji telefonii stacjonarnej / umowa z TP S.A./, opłatę licencyjną za pasmo 
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   radiowe: Katedra, oś.Planty i Oś.Ustronie . 
 
4.rekompensatę pienięŜną za czas słuŜby policjantów, który przekracza normę określoną 
   w art.33 ust.2 ustawy o Policji – 70 000,- 
 
5.wpłatę środków na Fundusz Wsparcia Policji – 1000,- 
   W dniu 14.07.2010r. podpisana została w tej sprawie deklaracja Partnerstwa oraz 
   Porozumienie. 
 
 
 
DZIAŁ  756 – DOCHODY  OD  OSÓB  PRAWNYCH, OD  OSÓB FIZYCZNYCH  
                        I  OD  INNYCH  JEDNOSTEK  NIEPOSIADAJĄCYCH 
                        OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ  ORAZ  WYDATKI  ZWI ĄZANE   
                        Z  ICH  POBOREM 
 
 
 
Zaplanowane na 2011 rok w tym dziale środki w wysokości 420 000,- dotyczą wydatków 
związanych z : 
 

1. wypłatą prowizji dla poczty – 170 000,- 
2. wypłatą prowizji z tytułu poboru opłaty skarbowej – 220 000,- 
3. wypłatą prowizji od wpłat podatkowych, ułatwiających ich księgowanie 
   tzw. usługę „PeKaO Collect” – 30 000,- 
 
 
 

DZIAŁ  757  -  OBSŁUGA  DŁUGU  PUBLICZNEGO 
 
 
 
Zaplanowane  w budŜecie Gminy Miasta Radomia  na 2011r.  środki na obsługę długu 
publicznego wynoszą  18 440 410,-  i obejmują: 
 

1.koszty obsługi kredytów i poŜyczek zaciągniętych w latach  poprzednich  -  7 339 550,- 
     
2. odsetki od samorządowych papierów wartościowych / obligacji/ - 9 091 860,- 
 

3.kwotę poręczeń udzielonych przez gminę w latach poprzednich 
   i roku budŜetowym 2011 –  2 009 000,- 
 
 

DZIAŁ 758  -  RÓśNE  ROZLICZENIA 
 
 
Zaplanowana  w tym dziale kwota 6 100 000,- to rezerwa budŜetu Miasta Radomia  
na 2011r. z czego: 
 
- 5 000 000,- to rezerwa ogólna stanowiąca 0,56% kwoty wydatków ogółem, 
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- 1 100 000,- to rezerwa celowa stanowiąca 0,12 % kwoty wydatków ogółem,z czego: 
 a/  1 000 000,- na zadania oświatowe obejmujące doposaŜenie nowo wybudowanej szkoły 
      muzycznej , zaliczkowe finansowanie programów unijnych, wkład własny programów 
      unijnych, zmiany organizacyjne w szkołach i placówkach oświatowych, nagrody naukowe 
      dla uczniów. 
          
   b/ 100 000,- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 
 
 
DZIAŁ 801  –  OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 
 
 
 Na utrzymanie placówek oświatowych w 2011 roku przeznacza się  łącznie  
kwotę  188 746 899,- 
Wydatki tego działu przeznacza się na: 
 
 1. utrzymanie szkół podstawowych –  86 116 808,- 
  w tym: 
  a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 69 133 148,- 
  b/ dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej funkcjonowania 
      niepublicznych szkół podstawowych – 1 223 440,- 
  c/ wydatki rzeczowe – 11 460 220,-  
  d/ inwestycje i modernizacje – 4 300 000,- 
 
 2.utrzymanie oddziałów przedszkolnych 
   w szkołach podstawowych – 7 617 916,- 
   w tym : 
  a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 216 111,- 
  b/ dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej 
     oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych –  76 680,- 
  c/ wydatki rzeczowe – 325 125,- 
 
 3.utrzymanie przedszkoli – 32 621 120,- w tym: 
  a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25 882 464,- 
  b/ dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej 
     niepublicznych przedszkoli –1 664 000,- 
  c/ wydatki rzeczowe – 5 074 656,- 
   
 4.utrzymanie gimnazjów –  51 253 236,-  w tym: 
 
   a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42 900 530,- 
   b/ dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych 
       gimnazjów – 1 705 480,- 
   c/ wydatki rzeczowe – 6 147 226,- 
   d/ inwestycje i modernizacje – 500 000,- 
 
 5. dowoŜenie uczniów do szkół – 227 980,- 
 
 6. utrzymanie ośrodków szkolenia, dokształcania  i doskonalenia kadr – 276 578,- w tym: 
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     a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 232 920,- 
    b/  wydatki rzeczowe  - 43 658,- 
 
 7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 004 600,- 
    w tym: 
 
    a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 260 700,- 
    b/ wydatki rzeczowe – 743 900,- 
 
 8. utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 8 218 661,- w tym na: 
     a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 724 124,- 
     b/ wydatki rzeczowe – 1 494 537,- 
 
  9.dofinansowanie pozostałej działalności w zakresie oświaty – 1 410 000,- 
     z czego kwota  1 360 000,- to środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 
 
 
     DZIAŁ  851  -  OCHRONA  ZDROWIA 
 
 
Na wydatki związane z ochroną zdrowia planuje się przeznaczyć w 2011 roku kwotę  
4 144 000,- 
 
PowyŜsze środki przeznaczone zostaną na: 
1.realizację programów polityki zdrowotnej skierowanych  do mieszkańców  
  Radomia – 264 000,- z czego kwota 100 000,-  na przeprowadzenie nieodpłatnych szczepień 
  ochronnych przeciwko grypie u mieszkańców Radomia znajdujących się w grupach  
  podwyŜszonego ryzyka, ze względu na wskazania  kliniczne zgodnie z rekomendacjami 
  Komitetu Doradczego ds.Szczepień i Światowej Organizacji Zdrowia oraz przeprowadzenie 
  szczepień przeciwko meningokokom u dzieci z grup ryzyka zdrowotnego. 
  Szczepienia przeprowadzi Radomski szpital Specjalistyczny. 
  Pozostała kwota 164 000,- przeznaczona zostanie na dofinansowanie domowej i stacjonarnej 
  opieki paliatywnej / nie będącej świadczeniami zdrowotnymi/ dla mieszkańców Radomia. 
  Zadanie to realizują  jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych ,wybrane 
  w wyniku rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu ofert. 
 
2. realizację programu zwalczania narkomanii – 45 000,- 
    Środki te przeznaczone zostaną na dofinansowanie pozaszkolnych programów  
    profilaktycznych  adresowanych do dzieci, młodzieŜy zagroŜonych uzaleŜnieniem od  
    narkotyków jak równieŜ ich rodzin w zakresie porad, konsultacji i wsparcia  
    psychologicznego. Kwota 45 000,- wygospodarowana została  w ramach Gminnego 
    Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
    Zadania z tego zakresu wykonywane będą m.in.przez organizacje pozarządowe, 
    specjalizujące się  w problematyce uzaleŜnień i mające duŜe doświadczenie w pracy 
    profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieŜą, jak równieŜ rehabilitacyjnej 
    z uzaleŜnionymi od narkotyków. 
 
3. realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 3 755 000,- w tym na: 
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  -  prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w szkołach – 174 153,- 
 
  - dofinansowanie Policyjnej Izby Zatrzymań osób do wytrzeźwienia – 360 000,-  
 
  -  dofinansowanie w formie dotacji z budŜetu gminy stowarzyszeń, fundacji i jednostek 
      niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które wygrają konkursy na realizację 
      zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
      alkoholowych – 2  549 766,- 
 
  -  wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla członków Gminnej Komisji 
      Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 121 081,- 
 
   - dofinansowanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieŜy oraz 
      zamieszczanie ogłoszeń prasowych  dotyczących otwartych konkursów 
      ofert – 80 000,- 
 
  -  realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
      zleconych do realizacji jednostkom posiadającym osobowość prawną -  336 000,- 
 
-    zakup słodyczy, zabawek, sprzętu sportowego, ulotek AA oraz upominków na nagrody 
      na festyny organizowane przez 10 Zespołów Pracy Socjalnej w okresie letnim – 20 000,- 
 
-   działalność Centrum „Wolanowska” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 30 000,- 
     W ramach tej działalności  organizowane są m.in. korepetycje dla dzieci z rodzin 
     dysfunkcyjnych, doŜywianie, uczestnictwo w imprezach z okazji świąt, Dnia Dziecka itp. 
      jak równieŜ wycieczkach . 
 
  -  pokrycie kosztów szkoleń i podróŜy słuŜbowych związanych z problematyką profilaktyki  
      i rozwiązywania  problemów alkoholowych – 18 000,- 
 
  -  realizację przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Radomiu zadań z zakresu profilaktyki 
      i przeciwdziałania alkoholizmowi – 44 000,- 
 
   - pokrycie kosztów postępowania sądowego i opłaty sądowej od wniosków kierowanych 
     przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu do sądu  
     o nałoŜenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób uzaleŜnionych 
     od alkoholu – 12 000,- 
 
   - zakup broszur, wydruk ulotek i innych materiałów edukacyjnych oraz nagród  
      rzeczowych dla uczestników konkursów związanych z problematyką przeciwdziałania 
      alkoholizmowi  - 10 000,- 
 
 
4. wspieranie zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia skierowanych do 
    mieszkańców Radomia a mających na celu   poprawę zdrowia i związanej z nim jakości 
    Ŝycia mieszkańców Radomia, zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej, poprawę 
    sposobu Ŝywienia– 80 000,- 
    Działania w powyŜszym zakresie uwzględniać będą m.in. zmniejszenie rozpowszechniania  
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    palenia tytoniu, profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób cukrzycy, nowotworów, chorób 
    układu krąŜenia, chorób zakaźnych oraz ochrony zdrowia psychicznego. Ponadto planuje 
    się  dofinansować programy zdrowotne adresowane do kobiet po mastektomii i osób 
    chorych na stwardnienie rozsiane, a takŜe program przesiewowych badań słuchu u dzieci. 
 
 
 
 
DZIAŁ  852  - POMOC  SPOŁECZNA 
 
 
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w 2011 roku kwotę  
 35 446 450  ,- 
 
 PowyŜsza kwota wydatkowana zostanie na: 
 1. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców 
    Radomia dotkniętych bezdomnością – 260 000,- 
 
 2. utrzymanie Domu dla Bezdomnych – 332 530,- w tym: 
     a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 251 790,- 
     b/ wydatki rzeczowe – 80 740,-  
 
 3. dofinansowanie działalności Klubu „Senior” – 80 620,- 
 
 4. zwrot z lat ubiegłych nienaleŜnie pobranych świadczeń rodzinnych  - 279 710,- 
 
 5. zwrot z lat ubiegłych nienaleŜnie pobranych składek na ubezpieczenia  
     zdrowotne  - 2 500,- 
 
 6. wypłatę zasiłków i pomoc w naturze –  5 761 000,- 
     z czego kwota 420 000,- przeznaczona zostanie na zapewnienie gorącego 
     posiłku mieszkańcom Radomia 
 
 7. zwrot z lat ubiegłych nienaleŜnie pobranych zasiłków okresowych – 14 400,- 
 
 8. wypłatę dodatków mieszkaniowych –  9 200 000,- 
 
 9. wypłatę zasiłków stałych – 272 000,- 
 
10. zwrot z lat ubiegłych nienaleŜnie pobranych zasiłków stałych  - 50 530,- 
 
11.utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 13 037 970,- w tym: 
  
     a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 085 073,- 
     b/ pozostałe wydatki bieŜące – 1 912 897,- 
     c/ wydatki zakupy inwestycyjne – 40 000,- 
 
12.finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych –  3 097 570,- 
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13.doŜywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – 2 312 700,- 
 
 
 14. prace społecznie uŜyteczne  - 606 630,- 
 
 15. dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w drodze konkursów podmiotom 
      niezaliczanym  do sektora finansów publicznych w celu podjęcia działań na rzecz osób 
      starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagroŜeniu marginalizacją  
      społeczna – 55 000,- 
 
16. finansowanie działalności ośrodka wsparcia „Centrum Wolanowska” – 57 490,-  
 
17. realizację programu „Aktywność lokalna” mającego na celu aktywizację, edukację 
      i rozwój środowiska lokalnego -  25 800,- 
     Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na organizację Radomskich Dni Godności, 
     Dnia Wolontariusza , funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy. 
 
 
 
DZIAŁ  853 -  POZOSTAŁE  ZADANIA  W  ZAKRESIE  POLI TYKI  SPOŁECZNEJ 
 
 
 

Na wydatki  dotyczące pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej planuje się 
przeznaczyć w 2011 roku kwotę 2 491 600,- 
 
Kwota ta wydatkowana zostanie na : 
1. utrzymanie ZOZ ”śłobek” – 1 192 600,- w tym: 

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 970 200,-  
      b/ wydatki rzeczowe  – 222 400,- 
 
2. dofinansowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie działań profilaktycznych 
    i opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat realizowanych przez podmiot, który 
    zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert – 984 000,- 
 
3. wkład własny do projektu systemowego POKL w ramach Poddziałania 7.1.1 
    „Aktywność szansą na lepsze jutro – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  
    przez ośrodki pomocy społecznej” – 270 000,- 
 
4. dofinansowanie zadań zleconych do  realizacji stowarzyszeniom wyłonionym w trybie 
     rozstrzygnięcia konkursu  a dotyczącym polityki społecznej gminy, w tym równieŜ  
    rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  – 45 000,- 
 
 
 
DZIAŁ  854 -  EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA 
 
 
Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w budŜecie 
na 2011r. środki w wysokości  10 962 305,- , które wydatkowane zostaną na: 
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1.utrzymanie świetlic szkolnych  –  5 972 305,- 
   w tym : 
   a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 652 000,- 
   b/ wydatki rzeczowe –  320 305,- 
 
2. dofinansowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci 
    i młodzieŜy szkolnej  a takŜe szkolenia młodzieŜy – 210 000,- 
 
3. pomoc materialną dla uczniów – 4 780 000,- 
 
 
 
 
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA   
                        I  OCHRONA  ŚRODOWISKA 
 
 
 
 
Na  zadania realizowane w 2011r. w ramach w/w działu proponuje się przeznaczyć kwotę  
22 533 887,- . 
 
Kwota ta przeznaczona zostanie. na: 
 
1. czyny inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekami i ochrony wód  tj. 
     budowę infrastruktury komunalnej i ochronę środowiska – 976 000,- 
 
2. ekspertyzy i opinie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – 10 000,- 
 
3. gospodarkę odpadami w kwocie 581 626,- z przeznaczeniem głównie na: 
    - zbiórkę odpadów niebezpiecznych – 275 000,- 
    - zbiórkę opakowań szklanych – 181 626,- 
    - utrzymanie w dyspozycyjności komory na odpady niebezpieczne- 25 000,- 
    - zakup sorbentu do neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych, 
      unieszkodliwianie odpadów pochodzących  z wypadków oraz  padliny dzikich  
      i bezdomnych zwierząt – 100 000,-  
 
4. aktualizacja załoŜeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną 
    oraz gaz – 50 000,- 
    Konieczność dokonania aktualizacji wynika z przepisów Prawa Energetycznego. 
    Obowiązujące obecnie załoŜenia tracą waŜność w marcu 2012r., stąd wymóg  
    udzielenia w 2011r.zamówienia publicznego aktualizację/w załoŜeń. 
 
5. opracowanie dokumentacji projektowej na odtworzenie Bramy Krakowskiej wraz 
    z realizacją budynku usługowego – 449 000,- 
 
6. przebudowę placu z fontannami usytuowanego przy Pl.Konstytucji 3 Maja – 150 000,- 
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7. oczyszczanie miasta – 4 252 380,-  
 
8. utrzymanie zieleni w mieście – 1 472 580 ,-   
 
9. utrzymanie schroniska  dla  zwierząt – 645 000,- / w tym 100 000,- na czipowanie, 
    sterylizację, kastrację psów i kotów w celu ograniczenia populacji zwierząt/ 
 
10. oświetlenie ulic w mieście – 8 728 601,- z czego: 
    - kwota 8 000 000,- to wydatki stałe, koszty energii elektrycznej oraz  
      konserwacji  oświetlenia w zakresie dróg w granicach administracyjnych miasta  
    - kwota 728 601,- to środki zaplanowane na budowę oświetlenia ulic . 
 
11. realizację zadań dotyczących odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i edukacji 
    ekologicznej w tym zakresie realizowanych w ramach zwrotu środków z opłat   
    produktowych  – 208 000,- 
 
12. utrzymanie Zakładu Usług Komunalnych – 4 361 500,- w tym: 
      a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 355 200,- 
      b/ wydatki rzeczowe – 691 300,- 
      c/ wydatki inwestycyjne – 315 000,- 
 
13. stałą opłatę roczną wnoszoną na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
     w Radomiu z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji na potrzeby 
     rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Radomiu oraz inne zadania inwestycyjne 
     – 200 000,- 
 
14. przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczych terenów połoŜonych 
      w granicach administracyjnych Radomia – 150 000,- 
 
15. realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej – 75 700,- 
      W ramach tych zadań organizowane są m.in w placówkach oświatowych konkursy 
       na temat działań na rzecz ochrony środowiska, dokonywane są zakupy gadŜetów na 
       potrzeby działań edukacyjnych /np. torby, długopisy z hasłami ekologicznymi/. Ponadto, 
      finansowane są usługi związane z wykonaniem kalendarzy edukacyjnych „Cudze 
      chwalicie swego nie znacie - skarby Radomia”, zakładki z serii „W ekologii precyzja  
      w precyzji siła”- Obszary chronione w Radomiu. 
 
16. ochronę powietrza atmosferycznego oraz klimatu 30 000,- 
      W ramach powyŜszego zadania realizowany będzie  projekt pn.”Rowerem do Szkoły”. –   
      Przewidziany jest w tym celu zakup stojaków rowerowych oraz kasków i kamizelek 
      odblaskowych. 
 
17. uregulowanie opłaty za trwałe zajęcie pasa drogowego przez infrastrukturę nie związaną 
      z pasem drogowym – 10 000,- 
 
18. wykonanie ekspertyz i badań w zakresie ochrony gleby i wód podziemnych – 9 000,- 
 
19. zakup map stanowiących załączniki do dokumentów związanych z budową lub 
     modernizacją obiektów infrastrukturalnych np.boisk i placów zabaw – 500,-  
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 20. dokumentację projektowo-kosztorysową drogi publicznej – bulwarów , północno- 
       zachodniego i południowo-wschodniego na terenie planowanego parku kulturowego 
       „Park Mleczna” w Radomiu – 174 000,-  
 
 
       
DZIAŁ 921 – KULTURA  I  OCHRONA  DZIEDZICTWA  NAROD OWEGO 
 
 
 
Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki  proponuje się przeznaczyć w 2011 roku 
kwotę  6 630 548,- w tym na: 
 
1. dofinansowanie imprez kulturalnych zleconych do realizacji fundacjom 
     i stowarzyszeniom – 80 000,- 
 
2. dotację podmiotową z budŜetu gminy na dofinansowanie działalności 
    Radomskiej Orkiestry Kameralnej – 1 526 000,- 
 
3. dotacje podmiotowe z budŜetu gminy na działalność bieŜącą domów kultury – 3 434 548,- 
    w tym na:  
    -  DK ”Idalin” – 476 335,- 
    -  DK ”Borki”-   435 000,- 
    -  MOK”Amfiteatr” – 1 275 000,- 
    -  RKŚT I G „Łaźnia” – 1 248 213,- 
 
4. ochronę  zabytków i opiekę nad zabytkami –   1 090 000,-  
    PowyŜsza kwota rozdysponowana zostanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
    roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. Wykonane zostaną najpilniejsze 
    prace w zakresie ochrony obiektów  zabytkowych, nie stanowiących własności Gminy 
    Miasta Radomia, a posiadających wyjątkową wartość dla tradycji i dziedzictwa 
    kulturowego Radomia. 
 
5. wydawanie miesięcznika Radomski Informator Kulturalny , nagrody finansowe Prezydenta 
    Miasta dla twórców kultury i artystów związanych z naszym miastem, stypendia  
    artystyczne – 300 000,- 
 
 6.organizację imprez, których głównym przesłaniem jest promocja miasta i wykazanie, Ŝe  
    Radom to ośrodek aktywny kulturowo. Wśród zaplanowanych imprez  są m.in.Piknik  
    Naukowy, wystawy okolicznościowe jak równieŜ  właściwa oprawa artystyczna  
    uroczystości rocznicowych i jubileuszowych. 
    Zaplanowana na ten cel na 2011r. kwota wynosi 100 000,- 
 
 7. prace archeologiczne i badania naukowe w dolinie rzeki Mlecznej w rejonie  
     Piotrówki, realizowane przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,  
     zgodnie z  podpisaną  umową o współpracy naukowej zawartej z Gminą Radom 
     w 2009 roku. – 100 000,- 
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DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA  I  SPORT 
 
 
 
Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2011 roku planuje się przeznaczyć 
kwotę  30 642 569,- 
PowyŜsza kwota wydatkowana zostanie na: 
 
1.budowę zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” 
   przy PG nr 5 i PG nr 6 – 2 600 000,- 
 
2. budowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego wraz z krytą trybuną przy Miejskim 
  Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu, ul.Narutowicza – 12 014 179,- 
   Zaplanowana ogółem na ten cel  kwota  wynosi 18 014 179,- z czego 6 000 000,- to 
   dotacja z  budŜetu Ministra Sportu na tomista 12 014 179,- to środki własne gminy. 
 
3. budowa krytych kortów tenisowych – 2 000 000,- 
 
4. działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- 8 115 390,- w tym: 
    a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 866 700,- 
    b/ wydatki rzeczowe – 3 843 690,- 
    c/ wydatki na zakupy inwestycyjne – 405 000,-  
 
5.organizację szkolenia sportowego, upowszechnianie sportu w środowisku osób  
   niepełnosprawnych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, powszechnej nauki 
   pływania, organizację obozów sportowych – 2 783 000,- 
   Kwota powyŜsza przekazana zostanie w formie dotacji na realizację wymienionych zadań, 
   fundacjom i stowarzyszeniom  wyłonionym w trybie konkursu ofert . 
  
6. wypłatę stypendiów sportowych i opłacenie składek ZUS i Fundusz Pracy z tego tytułu 
    – 2 730 000,- / w tym stypendia 2 700 000,-/ 
    Stypendia te przyznawane są zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 624/2009 z dnia 
    26 października 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania 
    stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we 
    współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 
 
7. nagrody Prezydenta Miasta Radomia , wręczane podczas spotkań okolicznościowych 
    z medalistami Mistrzostw Polski a takŜe dla wyróŜniających się nauczycieli wychowania 
    fizycznego w rywalizacji Mazowieckich Igrzysk MłodzieŜy Szkolnej oraz Radomskiej 
    Olimpiady MłodzieŜy/ zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 489/2004 z dnia 13 września 
    2004 roku/  – 90 000,- 
 
8. zakup nagród rzeczowych tj. pucharów, upominków, medali, dyplomów i sprzętu  
    sportowego -  niezbędnych dla właściwej organizacji zawodów – 100 000,- 
 
9. dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w zakresie pokrycia kosztów 
    transportu, wyŜywienia, zakwaterowania klubów w kontaktach międzynarodowych lub 
    przy organizacji imprez sportowych – 100 000,- 
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10. organizację imprez sportowych, których głównym przesłaniem jest promocja miasta  
      i wykazanie, Ŝe Radom to ośrodek aktywny ,  w którym organizuje się róŜnorodne 
      przedsięwzięcia  na najwyŜszym poziomie, m.in. Mistrzostwa Polski w Siatkówce 
      PlaŜowej, imprezy promujące sporty rowerowe i samochodowe – 100 000,- 
 
11. pokrycie kosztów wykonania specjalnych statuetek, wręczanych laureatom podczas Gali 
      Sportu – 10 000,- 
 
 
 
 
ZADANIA  WŁASNE  GMINY  FINANSOWANE  DOTACJ Ą  NA 
ZADANIA  WŁASNE 
 
Na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy budŜet państwa przeznaczył w 2011r. 
kwotę 20 591 500,- . PowyŜsze środki przeznaczone zostaną w dziale 852 – opieka 
społeczna na: 
 
1.Składki na ubezpieczenia  zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
   świadczenia z pomocy społecznej – 370 200,- 
 
2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
    i  rentowe – 9 000 000,- 
 
3. Zasiłki stałe – 4 646 000,- 
 
4. Dofinansowanie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy  
     Społecznej  w Radomiu– 3 426 000,- 
 

5. DoŜywianie uczniów szkołach – 3 149 300,- 
 
 
 
 
ZADANIA  WŁASNE  GMINY  FINANSOWANE  Z INNYCH ŹRODEŁ 
 
 
 
 
Na realizację zadań własnych gminy finansowanych z innych źródeł przeznaczono w 2011r. 
kwotę 6  302 463,-  tj.: 
 
 

1.w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska -  dobrowolne  
wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnych  w ramach tzw. czynów 
inwestycyjnych – 24 000,- 

 

2.w dziale 926 – kultura fizyczna i sport-  dofinansowanie w formie dotacji celowej 
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    z Ministerstwa Sportu budowy stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego wraz z krytą trybuną 
    przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu, ul.Narutowicza – 6 000 000,- 
 
3. w dziale 801 – oświata i wychowanie – 278 463,- w tym: 
   -  program unijny Sokrates Comenius „Uczenie się przez całe Ŝycie” – 98 463,- 
   -  dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
      Wodnej termomodernizacji budynków PSP nr 3 i VIII LO, PSP nr 24 i VII LO 
      oraz PG nr 3  - 180 000,- 
 
 

ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ 
 
 
Łączna kwota dotacji celowych na zadania realizowane przez Gminę z zakresu administracji 
rządowej w 2011 roku wynosi  54 408 308,- . 
 
Z kwoty tej finansowane będą następujące zadania: 
 
 

1.w dziale 750 – administracja publiczna – 1 014 724,- z przeznaczeniem na 
   wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z  
   zakresu administracji  rządowej  oraz wydatki rzeczowe.  
 
2.w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
   prawa oraz sądownictwa – 37 084, -  na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  
   wyborców. 
 
3. w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa – 4 000,-  
    na utrzymanie i konserwację  sprzętu techniczno-wojskowego oraz szkolenie obronne 
    i  obrony cywilnej.  
 
4. w dziale 851- ochrona zdrowia – 1 500,-  na sfinansowanie kosztów wydawania przez  
    gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŜ ubezpieczeni spełniający 
    kryterium  dochodowe o których mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej. 
 
5.w dziale 852 – opieka społeczna – 53  351 000,- z tego: 
     - finansowanie ośrodków wsparcia – 540 000,- 
     - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
       ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  – 52 549 000,-  
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
       z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 94 000,-  
     - na sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
       opiekuńczych – 168 000,- 
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ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMIN Ę NA PODSTAWIE 
POROZUMIE Ń  Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ 
 
Łączna kwota wydatków na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej w 2011 roku wynosi  8 586 450,-  
 
Kwota ta zostanie wydatkowana na: 
 

1.w dziale 710 – działalność usługowa – na utrzymanie grobów i cmentarzy  
    wojennych – 10 000,- 
 

2.w dziale 853 – pomoc społeczna – na  realizację projektu współfinansowanego ze środków 
    unijnych pn.” Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagroŜonych wykluczeniem  
    cyfrowym” – 8 576 450,- z czego środki unijne to 6 111 446,- , dotacja z budŜetu państwa 
    - 1 078 491,-  oraz  środki własne gminy – 1 386 513,-  
 
 
 
 

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMIN Ę NA PODSTAWIE 
POROZUMIE Ń  Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZ ĄDOWEJ 
 
 
Łączna kwota wydatków na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z 
organami administracji samorządowej w 2011 roku wynosi  3 831 158,- . 
Kwota ta zostanie przeznaczona na: 
 

1.w dziale 150 – przetwórstwo przemysłowe  - na wdroŜenie projektów kluczowych  
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  
   2007-2013 –   33 285,- 
   Kwota 33 285,- stanowi wkład własny gminy w projekcie unijnym  i dotyczy 
   przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.” „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności 
   województwa mazowieckiego,  przez budowanie społeczeństwa informacyjnego 
   i gospodarki opartej  na wiedzy poprzez  stworzenie zintegrowanych baz wiedzy  
   o Mazowszu  /Projekt Baza Wiedzy/  . 
 
2. w dziale 750 – administracja publiczna -  na wdroŜenie projektów kluczowych  
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  
   2007-2013 – 20 160,- 
   Kwota 20 160,- stanowi wkład własny gminy w projekcie unijnym  i dotyczy 
   przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.”/ „Rozwój elektronicznej administracji  
   w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie  
   dwudzielności potencjału województwa”/  Projekt Elektroniczna Administracja/  . 
 
3. w dziale 801 – oświata i wychowanie – kwota 3 748 369,- w tym na: 
 
    a/ realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
        Społecznego „Małymi stópkami w wielki świat – uruchomienie nowych 
        oddziałów i zajęć dodatkowych dla dzieci w radomskich przedszkolach 
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        w latach 2010-2013” – 2 962 504,- z czego 2 518 128,- to środki unijne. 
 
    b/ realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
        Społecznego „Wiedza to podstawa – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów 
         radomskich szkół podstawowych w latach  2009-2012”  - 785 865,- z czego 
        667 985,- to środki unijne. 
 
    4. w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – kwota 29 344,- na realizację projektu  
        unijnego pn.” Zagrajmy o sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  
        poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje  kluczowe „  
        Program realizowany będzie w Publicznym Gimnazjum nr 1 i Publicznym Gimnazjum 
        Nr 5. 
     
 
 
 
       ZADANIA WŁASNE  POWIATU 
 

 
 
       Na zadania własne powiatu zaplanowane zostały w budŜecie miasta na 2011 rok środki  
       w wysokości  268 090 467,- 
 
       Kwota ta wydatkowana zostanie w ciągu roku budŜetowego w sposób następujący: 
 
 
 
        DZIAŁ  010 – ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO 
 
 
        W dziale tym zaplanowane zostały w budŜecie na 2011r. środki w wysokości 200 000,- 
        z przeznaczeniem na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów. 
 
 
 
         DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO  
 
 
        W dziale tym zaplanowane zostały w budŜecie ma 2011 rok środki w wysokości 22 500,- 
        z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśna, na plany urządzenia i inwentaryzację  
        stanu lasów – aktualizacja. 
 
 
 
        DZIAŁ 600 – TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ 
 
 
       Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano  w budŜecie na 2011 rok środki  
       w    wysokości   67 001 472,- 
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Kwota ta przeznaczona zostanie na: 
 
1.wydatki na  bieŜące utrzymanie dróg publicznych   powiatowych  /m.in. . „akcje zima” 
remonty bieŜące chodników, jezdni, modernizacja i dostarczanie energii do sygnalizacji 
świetlnej, utrzymanie zieleni w pasach drogowych/ przez jednostkę budŜetową Miejski 
Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu – 12 181 200,- 
 
2.wydatki na  inwestycje drogowe w zakresie budowy dróg publicznych w miastach na 
prawach powiatu  -   48 570 272,- 
 
3.wykupy gruntów pod budowę dróg publicznych w miastach na prawach  
   powiatu – 5 000 000,- 
 
4 opłaty związane z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni 
szczelnej dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej zgodnie z umową zawarta z 
Wodociągami Miejskimi w Radomiu – 1 250 000,- 
  
 
 
DZIAŁ  700 – GOSPODARKA  MIESZKANIOWA   
 
 
W dziale tym zaplanowane zostały w budŜecie na 2011 r. środki w wysokości 115 000,- 
z przeznaczeniem na centralne ogrzewanie, ciepłą i zimna wodę, gaz oraz wywóz nieczystości 
w budynkach Skarbu Państwa. 
 
 
 
DZIAŁ  710 – DZIAŁALNO ŚĆ  USŁUGOWA 
 

 
Zaplanowana w tym dziale na 2011r. kwota 1 948 791,- przeznaczona zostanie na : 
- dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, opłaty 
czynszowe – 50 000,- 
- zakup wyposaŜenia, materiałów, szkolenia oraz zakup sprzętu informatycznego, 
oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego do  Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej 281 000,- 
- informatyzację zasobu geodezyjnego - 1 132 791,- 
- usługi serwisowe , bieŜące wprowadzenie projektów Zespołu Uzgadniania Dokumentacji 
2011 i aktualizację bazy mapy numerycznej – 365 000,-  
- inspektora nadzoru nad zleconymi pracami geodezyjnymi (skanowanie dokumentów, 
weryfikacja danych ewidencji gruntów) – 120 000,-. 
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DZIAŁ  750  - ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 
 
 
Planowana w budŜecie na 2011r. kwota dotycząca funkcjonowania administracji publicznej 
wynosi 5 474 845,- i przeznaczona zostanie na: 
 
1. wydatki związane z realizacją zadań starostwa powiatowego – 3 022 888 ,-  
   Kwota ta obejmuje głównie  wynagrodzenia pracowników realizujących powyŜsze zadania  
   oraz pochodne od wynagrodzeń. 
 
2. zakup druków komunikacyjnych – 1 595 757,- 
 
3. zakup tablic rejestracyjnych – 844 500,- 
 
4. zakup materiałów i usług związanych z rejestracja pojazdów – 2 000,- 
 
5. tłumaczenie korespondencji w języku obcym – 9 500,-, 
 
6. zakup map na potrzeby prowadzonych postępowań  w Wydziale Ochrony Środowiska i    
Rolnictwa  – 200,- . 
 
 
  
DZIAŁ 801  –  OŚWIATA  I  WYCHOWANIE  
 
 
Na zadania własne powiatu realizowane w placówkach oświatowo - wychowawczych  w  roku 
2011  planuje się przeznaczyć  132 645 813,-  
 
PowyŜsze środki wydatkowane zostaną na: 
 
1.  utrzymanie szkół podstawowych specjalnych – 6 481 742,- 

w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 191 306,- 

      b/ dofinansowanie w formie dotacji niepublicznej szkoły 
    specjalnej – 804 820,- 
c/ pozostałe wydatki bieŜące – 485 616,- 

 
2. utrzymanie przedszkola specjalnego – 731 880,- 

w tym: 
a/ dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznego 

     przedszkola specjalnego – 673 680- 
b/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 58 200,- 

 
3.  utrzymanie gimnazjów specjalnych – 3 521 231,- 

w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 269 000,- 
b/ pozostałe wydatki bieŜące – 252 231,- 
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4.  dowoŜenie uczniów do szkół – 58 000,- 
 
5.  utrzymanie liceów ogólnokształcących – 39 292 711,-  
      w tym: 
      a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30 732 225,- 
      b/ dofinansowanie z budŜetu w formie dotacji podmiotowej 
          funkcjonowania niepublicznych liceów ogólnokształcących – 3 754 660,- 
      d/ pozostałe wydatki bieŜące  – 4 805 826,- 
 
6. utrzymanie liceów profilowanych – 2 168 256,- 

w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 972 198,- 
b/ pozostałe wydatki bieŜące – 196 058,- 
 

7.utrzymanie szkół zawodowych –  52 835 161,- 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40 404 580,- 

      b/ dofinansowanie z budŜetu w formie dotacji podmiotowej 
 funkcjonowania niepublicznych szkół zawodowych – 5 207 080,- 

      c/ pozostałe wydatki bieŜące –  5 973 501,- 
      d/ wydatki inwestycyjne – 1 250 000,- 
 
8.utrzymanie szkół artystycznych –  13 244 877,- 

w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 389 377,- 
b/ pozostałe wydatki bieŜące – 2 655 500,- 
c/ wydatki inwestycyjne – 200 000,- 
 

9.utrzymanie szkół zawodowych specjalnych –  5 318 812,- 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 650 231,- 
b/ pozostałe wydatki bieŜące – 668 581,- 

 
10.utrzymanie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego 

oraz ośrodków dokształcania zawodowego  –  6 621 260,- 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 699 348,- 
b/ pozostałe wydatki bieŜące – 921 912,- 

 
11.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 703 960,- 

w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 151 002,- 
b/ pozostałe wydatki bieŜące – 552 958,- 

 
12. utrzymanie stołówek szkolnych  - 272 923,- 

w tym:  
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 191 535,- 
b/ pozostałe wydatki bieŜące – 81 388,- 
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13.na dofinansowanie pozostałej działalności z zakresu oświaty – 1 395 000,- 
 
 
 
DZIAŁ  851  -  OCHRONA  ZDROWIA 
 
 
 

Na realizację zadań powiatowych w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano 
 w budŜecie na 2011r. kwotę 4 080 000,- 
 
PowyŜsza kwota wydatkowana zostanie na: 
 
1.dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
   inwestycyjnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym – 3 980 000,- 
   w tym na zadanie: 
   -  „Zakup wyposaŜenia medycznego i biurowego oraz mebli medycznych dla potrzeb 

   budowanego Pawilonu Ginekologiczno-PołoŜniczego Radomskiego Szpitala 
  Specjalistycznego – zakończenie” w kwocie 2 980 000,- 

   -  „Budowa bloku Ŝywieniowego Kuchni Głównej Szpitala wraz z zapleczem  
   i wyposaŜeniem”” w kwocie  200 000,- 

   -  „Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii 
   Jednego Dnia i Odcinkiem Alergologii wraz z wyposaŜeniem” w kwocie 600 000,- 

    - „Przebudowa pomieszczeń w istniejącym budynku Poradni Specjalistycznych przy 
    ul.Lekarskiej 4  RSzS wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku 
    i wyposaŜeniem  - 200 000,- 

 
2.dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
    inwestycyjnych w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego – 100 000,- 
 
 
 
DZIAŁ  852  -   POMOC  SPOŁECZNA 
 
 
Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budŜecie na 2011r. kwotę  
23 369 771,- 
 
Kwota ta wydatkowana zostanie w następujący sposób: 
 
1. na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych – 4 409 517,- 
 
2. na utrzymanie domów pomocy społecznej –  15 112 170,- 
 
w tym na wydatki w ramach Zadania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013 „Modernizacja i doposaŜenie radomskich domów pomocy 
społecznej i towarzyszącej  im infrastrukturze pomocniczej”: 
w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza – 1 118 201,- 
w Domu Pomocy Społecznej ul. Rodziny Ziętalów  13 – 237 900,- 
w Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem – 818 624,-, 
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w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy – 423 282,- 
 
3. na finansowanie rodzin zastępczych – 3 346 404,-  
 
4. na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne –  
 135 000,- / pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 58 osób oraz na 
usamodzielnienie rzeczowe (wyprawki) dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, 
placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne ośrodki/ 
 
5. na utrzymanie mieszkań chronionych – 27 960,- 
 
6. na finansowanie  Ośrodka Adopcyjnego – 308 720,- 
 
7. na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej – 30 000,- 
 
 
 
 
DZIAŁ  853  -  POZOSTAŁE  ZADANIA  W  ZAKRESIE   PO LITYKI  SPOŁECZNEJ 
 
 
 
 
Środki zaplanowane na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej w 2011 
roku wynoszą  4 917 349,-  
 
 
Kwota ta wydatkowana zostanie m.in. na : 
 
1. dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej dla osób 

niepełnosprawnych – 280 000,- 
 
2.  obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 520 960,- 
      w tym na: 

 a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 474 430,- 
 b/ pozostałe wydatki bieŜące – 46 530,- 

 
3. częściowe pokrycie wydatków bieŜących Powiatowego Urzędu Pracy 
    w Radomiu, realizującego zadania Gminy Miasta Radomia – 4 003 159,- 
 
4.na działalność Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych  - 113 230,- 

w tym: 
 
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79 300,- 
b/ pozostałe wydatki bieŜące – 33 930,- 
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DZIAŁ  854  -  EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA 
 
 
 
Na zadania powiatowe z zakresu  edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano na 2011r. 
kwotę 18 337 926,-   
 
1. utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – 3 293 411,- 

w tym: 
    a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 821 600,- 
    b/ pozostałe wydatki bieŜące – 471 811,- 
 
2. utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznych – 4 622 219,- 
     w tym: 
    a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 180 855,- 
    b/ pozostałe wydatki bieŜące – 441 364,- 
         
3. utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego – 4 454 320,- 
    w tym: 
    a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –  3 786 250,- 
    b/ pozostałe wydatki bieŜące 668 070,- 

 
4. utrzymanie internatów i burs szkolnych – 4 059 238,- 
   w tym : 
   a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 190 240,- 
   b/ remonty bieŜące – 40 000,- 
   c/ pozostałe wydatki bieŜące – 828 998,- 
 
5.dofinansowanie organizacji kolonii, obozów oraz innych form 
    wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej, a takŜe szkolenia 
    młodzieŜy  – 150 000,- 
 
6. utrzymanie  szkolnych schronisk młodzieŜowych – 490 398,- 
   w tym: 
   a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  - 485 148,- 
   b/ pozostałe wydatki bieŜące – 5 250,- 
 
7. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej ośrodka rehabilitacyjno- 
    edukacyjno -wychowawczego  – 1 117 200,- 
 
8. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  – 74 440,-  
   a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  - 49 440,- 
   b/ pozostałe wydatki bieŜące – 25 000,- 
 
9. na dofinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej 
    opieki wychowawczej – 76 700,- 
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DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA  I  OCHRONA   ŚRODOWISKA 
 
 
Na realizacje zadań powiatowych w zakresie ochrony środowiska ujęte zostały w budŜecie na 
2011 rok środki w wysokości 423 000,- z przeznaczeniem na: 
 
- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu miasta Radomia – kwota 
135 000,- 
- wykonanie mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem – I etap      
– kwota 270 000,- 
- ekspertyzy i badania w zakresie hałasu – kwota 18 000,- 
 
 
 
 
 

DZIAŁ 921 – KULTURA  I  OCHRONA  DZIEDZICTWA  NAROD OWEGO 
 
 
 
Na realizację zadań powiatowych z zakresu kultury i sztuki ujęte zostały w budŜecie  
na 2011 rok  środki w wysokości  9 554 000,- z przeznaczeniem na: 
  
1.dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Teatru Powszechnego 
   im. Jana Kochanowskiego w Radomiu – 4 990 000,- 
 
2. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Ośrodka Kultury i Sztuki„  
Resursa Obywatelska” – 943 000,-  
 
3. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej  
- 3 621 000,- 
 

  
 
 
ZADANIA WŁASNE  POWIATU  FINANSOWANE DOTACJ Ą 
CELOWĄ Z BUDśETU  PAŃSTWA 
 
 
Łączna kwota dotacji na zadania własne powiatu na 2011 rok wynosi  4 485 998,- 
Kwota ta przeznaczona zostanie na: 
- dofinansowanie bieŜącej działalności domów pomocy społecznej – 4 192 800,- 
-  wydatki za pobyt dzieci w innych powiatowych  placówkach opiekuńczo-wychowawczych  
- 57 732,- 
-  wydatki za pobyt dzieci naszego powiatu w  rodzinach zastępczych  w innych powiatach –    
235 466,-. 
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ZADANIA  POWIATU  Z  ZAKRESU  ADMINISTRACJI  RZ ĄDOWEJ 
 
 
Łączna kwota dotacji celowej na  realizację zadań z zakresu administracji rządowej  w 2011 
roku wynosi 15 839 149,-  
PowyŜsza kwota zostanie przeznaczona na : 
1. w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – 5 000,-  na  sfinansowanie prac geodezyjno - 

urządzeniowych na potrzeby rolnictwa . 
 
2. w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa –  260 000,- na gospodarkę gruntami 
      i nieruchomościami tj. koszty zarządzania i administrowania lokalami, koszty funduszu 
      remontowego we wspólnotach, koszty zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnych 
      / wspólnoty/, koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości. 
       
3. w dziale 710 – działalność usługowa – 735 000,- tj. 
   30 000,- na prace geodezyjne  i kartograficzne 
   35 000,- na opracowania geodezyjne i kartograficzne 
 670 000,- na  finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
 
4.  w dziale 750 – administracja publiczna – 576 959,- z czego: 
 518 959,- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieŜące 

związane z wykonywaniem zadań zleconych  przez pracowników Urzędu Miejskiego 
 58 000,- na funkcjonowanie komisji poborowej. 
 
5.  w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa – 13 685 190,- 
     na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w tym: 
      a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 303 662,- 

b/ wydatki bieŜące – 1 381 528,- 
 
6.   w dziale 851– ochrona zdrowia –  60 000,- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 
       świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 
  
7. w dziale 852 – pomoc społeczna – 150 000,- na świadczenia społeczne jako pomoc dla 

uchodźców. 
 
8. w dziale 853 – pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – 367 000,- 

przeznaczone zostanie na utrzymanie zespołów do spraw orzekania o stopniu 
niepełnosprawności. 
 
 
 

ZADANIA POWIERZONE  POWIATOWI  PRZEZ  ADMINISTRACJ Ę 
SAMORZĄDOWĄ 

 
 

Na realizacje powyŜszych zadań ujęto w budŜecie 2011 roku kwotę w wysokości  
5 182 493,- 
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Środki te zostaną przeznaczone na realizacje projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym: 
 
1. Projekt „Grunt to dobry zawód, zawód w na dobrym gruncie – zajęcia dodatkowe i 

wyrównawcze dla uczniów radomskich szkół zawodowych w latach 2009-2011” –  
219 846,- 
W tym wkład własny powiatu na realizacje w/w Projektu – 34 069,- 

 
2. Projekt „Zostań fachowcem – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów 

radomskich szkół zawodowych w latach 2009-2011” – 283 198,- 
w tym wkład własny powiatu w realizacje w/w Projektu – 42 479,- 

 
3. Projekt „Wiedza szansą na lepszy start – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów 

radomskich liceów  ogólnokształcących w latach 2009-2012” – 717 398,- 
w tym wkład własny – 107 610,-. 

 
4. Projekt „Kształcenie ustawiczne Twoja szansą na lepsze jutro”  - 227 123,- 

 W tym wkład własny powiatu w realizacji w/w Projektu – 34 069,-. 
 

5. Projekt „Prosta sprawa – kwalifikacje to podstawa” – 2 729 132,- 
w tym wkład własny - 409 370,- 

    
6. Projekt „Stop uzaleŜnieniom – wybieram aktywność, zajęcia dla uczniów” – 1 005 796,- 

w tym wkład własny  powiatu 128 239,- 
 
 
 
 

   ZADANIA   REALIZOWANE  PRZEZ  POWIAT  FINASOWANE    
   Z   INNYCH  ŹRÓDEŁ 
 
 
   Na realizację powyŜszych zadań ujęto w budŜecie 2011r. kwotę w wysokości  16 565 614,-.  
   Środki te zostaną przeznaczone na: 
 

1. realizację projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla potrzeb 
Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Radomiu w celu zwiększenia 
skuteczności działań ratowniczych i usuwania skutków zagroŜeń naturalnych na 
terenie południowego Mazowsza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 963 000,- w tym: 
-  udział własny powiatu w kwocie 578 900, 
 

2. wypłaty osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych. Środki na 
ten cel pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty 
ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w kwocie 22 000,- 

 
      3.   przebudowę miejskiego fragmentu drogi krajowej nr 12 w Radomiu – ulicy 1905 Roku 
            na odcinku od ul.Limanowskiego  do wiaduktu w ul.Grzecznarowskiego wraz  
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            z dwupoziomowym  skrzyŜowaniem z ul.Młodzianowską oraz ul.Grzecznarowskiego 
            i Zwolińskiego do granic miasta – 7 015 474,- w tym: udział własny powiatu  
           1 375 389,- 
 
       4. przebudowę ul.Młodzianowskiej na odcinku od ul.Ks.Sedlaka do połączenia  
           z projektowaną Obwodnicą Południową – 2 625 153,- w tym udział własny powiatu 
           504 733,- 
 
       5. realizację programu pn.”Uczenie się przez całe Ŝycie” – 150 505,- 
 
       6. termomodernizację  w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów cieplnych 
           w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul.Tochtermana – 360 000,- 
 
       7. termomodernizację budynku Teatru Powszechnego im.J.Kochanowskiego- 2 429 482,- 

 
    


