
 19 

                   WYDATKI    BUD śETOWE 
 
 
Ujęte w planie budŜetu na 2012 rok wydatki wyniosą  881 780 731,-  
 
Obejmują one środki na realizację: 
 
- zadań własnych gminy finansowanych środkami  

własnymi w kwocie    -         473 319 622,-  
 

- zadań własnych gminy finansowanych dotacją 
na zadania własne w kwocie -           22 813 800,- 
 

-     zadań realizowanych na podstawie porozumień  -                      11 837 867,- 
 
-     zadań własnych gminy finansowanych z innych źródeł 
       w kwocie       -                3 145 729,- 

  
-     zadań zleconych gminie w kwocie    -                54 554 046,- 
 
- zadań własnych powiatu finansowanych środkami  
      własnymi w kwocie      -              281 058 072,- 
         
-     zadań własnych powiatu finansowanych dotacją w kwocie-           4 106 586,- 
 
-     zadań zleconych powiatowi  w kwocie    -                18 003 694,- 
 
-     zadań powiatu finansowanych z innych źródeł                               8 121 906,- 
       w kwocie      -                         
-     zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień  
      w kwocie                                                        4 819 409,- 
 
Planowane wydatki budŜetu Miasta na 2012 rok w poszczególnych działach 
gospodarki miejskiej kształtują się następująco: 
 
 
 
ZADANIA WŁASNE GMINY 
 
 
Na zadania własne gminy zaplanowane zostały środki w wysokości 473 319 622,- 
Wydatki te w poszczególnych działach gospodarki miejskiej kształtują się następująco: 
 
 
DZIAŁ  010 – ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO 
 
 
Zaplanowane na 2012 rok wydatki budŜetowe w  kwocie 14 000,-  przeznaczone zostaną na 
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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 422 700,- wydatki związane z obsługą targowisk 
miejskich . PowyŜsze zadanie realizuje Zakład Usług Komunalnych przeznaczając planowaną 
kwotę  na: 
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 241 700,- 
b/ wydatki rzeczowe -  181 000,- 
 
 
DZIAŁ  600 – TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ 
 
 
Planowane w tym dziale na 2012 rok środki  w wysokości 74 304 998,-   przeznaczone 
zostaną na zadania związane z : 
 
1.  lokalnym transportem drogowym, którego organizacją zajmuje się gminna jednostka 
     budŜetowa – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji –   50 755 450,-  
 
2.   zakupem wiat przystankowych, które umieszczone zostaną  na 
      odnowionym placu przy dworcu PKP –  50 000,- 
 
3.  utrzymaniem  gminnych dróg publicznych – 2 600 000,- 
 
4. wykonaniem  remontów gminnych dróg publicznych – 4 800 000,- 
 
5.   inwestycjami w zakresie budowy  gminnych dróg publicznych – 2 650 000,- 
 
6.  inwestycjami w zakresie budowy gminnych dróg wewnętrznych – 4 250 000,- 
 
7.  utrzymaniem jednostki – Miejski zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu – 9 189 548,- 
     w tym na: 
     a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 228 000,- 
     b/ zakupy inwestycyjne – 10 000,- 
     c/ pozostałe wydatki bieŜące – 2 951 548,- 
 
8.  udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego na realizację 
     projektu pn.” Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508 W Radom -Dąbrówka PodłęŜna 
     /I etap/” – 10 000,- 
 
 
DZIAŁ  630  -   TURYSTYKA 
 
 
Na zadania planowane w tym dziale do realizacji w 2012r. ujęte zostały środki 
w wysokości  433 950,- z przeznaczeniem na : 
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1.prowadzenie Ośrodka Informacji Turystycznej – 244 950,-  
 
2. organizację wycieczek dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i  
    ponadgimnazjalnych oraz upowszechnianie turystyki realizowane przez stowarzyszenia 
    i fundacje – 184 000,- 
 
3. zakup tabliczek i pucharów okolicznościowych wręczanych podczas imprez  
    jubileuszowych –  5 000,- 
 
 
 DZIAŁ 700  –  GOSPODARKA   MIESZKANIOWA 
 
 
 Środki finansowe w wysokości   30 787 961,- zaplanowane w tym dziale na 2012r proponuje  
 się przeznaczyć na: 
 
 1. zadania w zakresie obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej realizowane  
    w imieniu Gminy przez gminną jednostkę budŜetową Miejski Zarząd Lokalami – 
    22 261 611,- z czego na: 
    
     a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 509 500,- 
    b/ wydatki bieŜące – 19 552 111,- w tym: 
        - zakup mediów w zasobie lokalowym – 7 250 000,- 
        - zakup usług remontowych i konserwacyjnych dotyczących zasobu 
           lokalowego – 3 805 000,- 
        - wydatki związane z pokryciem kosztów eksploatacji zasobu 
           lokalowego – 6 900 000,- 
    c/ wydatki inwestycyjne – 200 000,- 
       
 2. realizację robót budowlanych i adaptacyjnych w celu utworzenia 
    3 lokali mieszkalnych w wyniku zmiany sposobu uŜytkowania lokalu 
    przy ul.Narutowicza 1 – 100 000,- 
 
 3. nabycie nieruchomości do zasobu – 2 500 000,- 
 
 4. nabycie gruntów pod ulice i do zasobu – 2 000 000,- 
 
 5. wypłatę odszkodowań spółdzielniom mieszkaniowym i wspólnotom 
    mieszkaniowym z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych –  900 000,- 
 
 6. zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 400 000,- 
      PowyŜsza kwota wydatkowana zostanie w sytuacji zasądzenia od Gminy zwrotu kosztów 
      postępowania sądowego oraz kosztów prowadzonej przez RTBS „Administrator”  
      egzekucji zaległych czynszów. 
 
 7. wypłatę  odszkodowań osobom fizycznym z tytułu niedostarczenia  
     przez gminę lokali socjalnych oraz z tytułu likwidacji ogrodu działkowego  
     ”Storczyk” – 400 082,- 
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 8. pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, wykonywanych   
      przez jednostkę budŜetową – Zakład Usług Komunalnych  – 854 350,- 
 
  9. pokrycie kosztów zuŜycia mediów  i kosztów zakupu usług  
      telekomunikacyjnych w  obiektach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, 
     do czasu ich zbycia – 30 000,- 
 
10. zwrot nakładów inwestycyjnych na budowę  parkingu wielopoziomowego 
      przy ulicy Kelles -Krauza  / kompensata z czynszem dzierŜawnym/  295 680,- 
 
11. pokrycie kosztów ekspertyz , analiz i opinii, sporządzenia aktów notarialnych, które są 
    niezbędne przy prowadzeniu prac związanych z obrotem  nieruchomościami – 205 000,- 
 
12. wydatki związane z ponoszeniem przez gminę kosztów ubezpieczenia nieruchomości 
      gminnych i opłatami za uŜytkowanie wieczyste – 180 000,- 
       
13.  pokrycie  kosztów dozoru mienia komunalnego przejętego przez gminę  
      do czasu jego zagospodarowania / dawny Browar przy ul.Limanowskiego, budynek przy 
      ul.Zielonej 21, budynek byłej szkoły przy ul.Kili ńskiego / – 110 000,- 
 
14.  pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej  budynków komunalnych  
    – 111 238,- 
     Gmina jako współwłaściciel budynków mieszkalnych, do czasu zbycia ostatniego lokalu 
     zobowiązana jest wykonać  dokumentację techniczną budynku w razie jej braku. 
     Kontynuacja zadań z 2011roku. 
 
15. uregulowanie odsetek zasądzonych na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku 
      z niedostarczeniem przez gminę lokali  socjalnych – 110 000,- 
 
16. pokrycie kosztów remontów budynków komunalnych – 45 000,-  
      
17. pokrycie kosztów rozbiórek – 100 000,- 
      Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów rozbiórek i prac zabezpieczających 
      budynki  groŜące katastrofą budowlaną. 
 
18.  zwrot kaucji mieszkaniowych lokatorom mieszkań komunalnych, którym  
       przysługuje prawo zwrotu zwaloryzowanych kaucji, wpłaconych przed  
      dniem 12.11.1994r. – 30 000,- 
 
19. pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych, informujących  o nieruchomościach 
      przeznaczonych do sprzedaŜy, ogłoszeń o przetargach – 100 000,- 
      Podpisane zostały umowy z Gazetą Wyborczą i Gazetą Prawną. 
 
20. uregulowanie podatku od nieruchomości – 40 000,- 
 
21. pokrycie kosztów prowadzonych postępowań  o zwrot nieruchomości stanowiących 
     własność gminy – 10 000,-  
     Wydatkowanie środków następuje na podstawie decyzji Starosty Radomskiego. 
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22. podatek od towarów i usług VAT – 5 000,-  
 
  
DZIAŁ  710 – DZIAŁALNO ŚĆ  USŁUGOWA 
 
 
Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w 2012 r. środki w wysokości  2 798 249,- 
 
  PowyŜsza kwota przeznaczona zostanie na: 
 
1. utrzymanie gminnej jednostki budŜetowej – Miejska Pracownia Urbanistyczna 
    realizującej zadania  z zakresu zagospodarowania przestrzennego - 2 049 058,- 
    w tym na: 
    a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 814 030,- 
    b/ pozostałe wydatki bieŜące – 235 028,- 
 
2. wydatki związane z  wypłatą wynagrodzeń dla Sądu Konkursowego w zakresie 
    planów zagospodarowania  przestrzennego oraz przeprowadzenia konkursów 
    architektonicznych – 215 151,- 
 
3. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy  - 59 040,- 
 
4. prac geodezyjne i kartograficzne  – 430 000,- 
     
5. wydatki związane z załoŜeniem ewidencji miejscowości, ulic i placów  
    w systemie  teleinformatycznym – 44 000,- 
 
6. uregulowanie opłat i pokrycie kosztów postępowań administracyjnych 
   i sądowych -1 000,- 
 
 
DZIAŁ  750 – ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 
 
 
Planowane na 2012r. wydatki z zakresu administracji publicznej wyniosą  37 714 021,- 
 
Kwota  ta wydatkowana zostanie m.in. na: 
 
1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wydziałów Urzędu Miejskiego – 33 187 465,- 
    w tym:  
 
   a/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26 840 165,- 
   b/wydatki rzeczowe – 6 447 300,- / w tym zakup energii – 957 462,- pokrycie kosztów 
     prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowych – 1 619 283,- materiałów 
     i wyposaŜenia – 515 732,- usługi pocztowe – 549 532,- usługi telekomunikacyjne 
    - 315 000,-/ 
    c/ zakup sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego – 15 000,- 
 
2. promocję gminy – 2 202 615,- z czego głównie na: 
    a/organizację imprez o charakterze promocyjnym, konferencji, kampanii  
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       reklamowych wewnętrznych i zewnętrznych, wyklejanie billboardów, film promocyjny  
       o Radomiu, prezentację multimedialną, wdraŜanie projektu marki miasta 
        „Radom – Siła w precyzji”, promocję miasta Radomia w ramach filmu fabularnego 
       „Nigdy się nie dowiesz”, drukowanie plakatów, folderów, ulotek, map i innych 
         materiałów promocyjnych – 1 223 000,- 
    b/ pokrycie kosztów ogłoszeń promocyjnych i reklamowych, w tym reklam telewizyjnych, 
        radiowych i prasowych informujących o organizowanych przedsięwzięciach i działaniach 
        Gminy Miasta Radomia – 250 000,- 
     c/ zakup materiałów i wyposaŜenia, w tym gadŜetów reklamowych i materiałów 
         promocyjnych, upominków, nagród rzeczowych – 272 115,- 
     d/ pokrycie kosztów działań promocyjnych na rzecz Gminy Miasta Radomia 
         prowadzonych przez inne podmioty na terenie kraju i za granicą w trakcie udziału 
         w imprezach artystycznych, sportowych, promocyjnych a takŜe w ramach współpracy  
         z miastami partnerskimi Radomia – 190 000,- 
     e/ pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia lub o dzieło 
         dotyczących wykonania prac w zakresie usług artystycznych, usług tłumaczenia, usług 
         promocyjnych świadczonych na rzecz gminy przez osoby fizyczne – 112 500,- 
     f/ uregulowanie opłaty członkowskiej do Związku Miast Polskich oraz innych składek 
         w tym m.in.z tytułu ubezpieczenia imprez i wystaw organizowanych przez  
        Urząd Miejski w Radomiu – 60 000,- 
     g/ pokrycie kosztów zagranicznych podróŜy słuŜbowych – 20 000,- 
     h/ zakup stoiska targowego, materiałów i systemów wystawienniczych 
        do wykorzystania w trakcie targów – 50 000,- 
     i/ udział w targach i wystawach/ wynajem sal; posiedzeń, pomieszczeń i powierzchni 
        wystawienniczych/ - 10 000,- 
     j/ zakup usług tłumaczeniowych w wyspecjalizowanych firmach, w związku 
        z nadsyłaną  do Prezydenta Miasta i wychodzącą korespondencją oraz obsługą delegacji 
        zagranicznych – 10 000,- 
 
3. utrzymanie Biura Rady Miejskiej –  927 340,- / w tym 31 720,- na działania promocyjne/ 
 
4.  zakup przedmiotów niskocennych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, licencji, 
    akcesoriów komputerowych – 350 000,- 
 
5. pokrycie kosztów oprogramowania księgowości podatkowej, księgowości urzędu 
    i ewidencji ludności – 220 000,- 
 
6. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – rozbudowa infrastruktury sieciowej –  
    150 000,- 
 
7. pokrycie kosztów bieŜącej konserwacji oprogramowania i aktualizacji oprogramowania 
    - 175 000,- 
 
8. przygotowanie systemu odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta  
     Radomia – 70 000,- 
 
9. wykonanie zastępcze usunięcia  odpadów komunalnych z nieruchomości przy 
    ul.Potokowej 28 – 50 000,- 
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10. zakup  usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych 
      z realizowanymi przez gminę inwestycjami – 31 000,- 
 
11. pokrycie kosztów usług przewozowych świadczonych przez firmy zewnętrzne w ramach 
    organizowanych  przedsięwzięć o charakterze promocyjnym / uroczystości rocznicowe,  
    jubileuszowe, obsługa delegacji wyjeŜdŜających i przyjeŜdŜających/ - 20 000,- 
 
12. specjalistyczne   szkolenia komputerowe – 25 000,- 
 
13. wydatki dotyczące strategii rozwoju miasta  i działań związanych z pozyskiwaniem 
inwestorów – 204 000,- 
 
14.  wydatki związane z przygotowaniem projektów strukturalnych w zakresie sporządzania 
      wniosków o przyznanie środków z budŜetu Unii Europejskiej – 73 601,- 
 
15. wynagrodzenia członków komisji egzaminującej taksówkarzy  - 10 000- 
 
16. nagrody finansowe wręczane osobom fizycznym za szczególne osiągnięcia na rzecz 
      Miasta i mieszkańców – 10 000,- 
 
 
DZIAŁ 754 -  BEZPIECZE ŃSTWO  PUBLICZNE  
                        I  OCHRONA   PRZECIWPOśAROWA 
 
 

Na zadania  z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpoŜarowej 
zaplanowano w budŜecie na 2012r. środki w wysokości 5 118 633,- które przeznaczone 
zostaną na: 
 
1. dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji  
    w Radomiu –   100 000,- 
 
2. dofinansowanie budowy budynku administracyjno-socjalno-garaŜowego z masztem 
    antenowym na budynku o wysokości 25 m Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 wraz 
    z infrastrukturą  techniczną oraz dwoma zjazdami z ulicy Rodziny Ziętalów– 100 000,- 
 
3. nagrody za osiągnięcia w słuŜbie lub rekompensaty pienięŜne za czas słuŜby, 
    przekraczające  normy dla Policjantów pełniących słuŜbę prewencyjną – 10 643,- 
 
4.realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 99 800,- 
   Zadania te obejmują m.in. wykonanie  remontów bieŜących i konserwacji systemu 
   ostrzegania oraz montaŜ syren alarmowych, wykonanie remontów miejskich magazynów 
   OC oraz organizację szkoleń z zakresu obrony cywilnej. Z powyŜszej kwoty środki 
   w wysokości 56 000,- przeznaczone zostaną na montaŜ agregatu prądotwórczego, który 
   pozwoli na utrzymanie zasilania w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej.  
   Ponadto zakupiony zostanie sprzęt i materiały wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych 
   /worki, plandeki, łopaty/ 
 
5.utrzymanie StraŜy Miejskiej , -  4 636 724,- w tym: 
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  a/ płace i pochodne od płac – 3 925 355,- 
  b/ pozostałe wydatki bieŜące – 611 369,- 
  c/ zakupy inwestycyjne /zakup samochodów / - 100 000,- 
 
6.pokrycie kosztów monitoringu ulic miasta – 170 966,- 
   Koszty te obejmują zuŜycie energii elektrycznej pobieranej przez zainstalowane kamery,  
   opłatę za dzierŜawę łączy na rzecz Telekomunikacji  Polskiej S.A., serwisowanie i 
   konserwację systemu monitorującego miasto. W ramach powyŜszej kwoty zrealizowane 
   będą  równieŜ wydatki inwestycyjne związane z rozbudową monitoringu bezprzewodowego. 
 
7. dokonanie wpłaty na fundusz celowy Policji w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku 
    publicznego w Radomiu – 500,- / w dniu 14 lipca 2010r. podpisane zostało w tej sprawie 
    Porozumienie między Prezydentem Miasta Radomia a Mazowieckim Komendantem 
    Wojewódzkim/ 
 
 
DZIAŁ  757  -  OBSŁUGA  DŁUGU  PUBLICZNEGO 
 
Zaplanowane  w budŜecie Gminy Miasta Radomia  na 2012r.  środki na obsługę długu 
publicznego wynoszą  21 331 643,-  i obejmują: 
 

1.koszty obsługi kredytów i poŜyczek zaciągniętych w latach  poprzednich oraz 
   odsetki od samorządowych papierów wartościowych / obligacji/  –   19 346 712,-  
    
2.kwotę poręczeń udzielonych przez gminę w latach poprzednich 
   i roku budŜetowym 2012 –  1 984 931,- 
 
 
 

DZIAŁ 758  -  RÓśNE  ROZLICZENIA 
 
Zaplanowana  w tym dziale kwota 7 243 000,- to rezerwa budŜetu Miasta Radomia  
na 2012r. z czego: 
 
- 5 000 000,- to rezerwa ogólna stanowiąca 0,57% kwoty wydatków ogółem, 
- 2 243 000,- to rezerwa celowa stanowiąca 0,25 % kwoty wydatków ogółem, 
 
 z czego: 
 a/ 500 000,- na zadania oświatowe obejmujące zmiany organizacyjne w szkołach 
     i  placówkach oświatowych, zaliczkowe finansowanie programów unijnych, nagrody 
     naukowe dla uczniów, wkład własny programów unijnych. 
         .  
 b/ 1 743 000,- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 
 
 
DZIAŁ 801  –  OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 
 

 
 Na utrzymanie placówek oświatowych w 2012 roku przeznacza się  łącznie  
 kwotę  191 630 650,- 
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Kwota ta  stanowi 40,5    % ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań własnych Gminy w 
2012  roku. 
 
Wydatki tego działu przeznacza się na: 
 
 1. utrzymanie szkół podstawowych – 86 589 550,- 
  w tym: 
  a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73 030 000,- 
  b/ dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej funkcjonowania 
      niepublicznych szkół podstawowych – 1 250 000,- 
  c/ pozostałe wydatki bieŜące – 11 475 000,-  
  d/ inwestycje i modernizacje – 796 550,- 
  e/ zakupy inwestycyjne – 38 000,- 
 
 2.utrzymanie oddziałów przedszkolnych 
   w szkołach podstawowych – 7 184 900,- 
   w tym : 
  a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 729 700,- 
  b/ dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej 
     oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych –  76 800,- 
  c/ pozostałe wydatki bieŜące – 378 400,- 
 
 3.utrzymanie przedszkoli – 33 699 000,- w tym: 
  a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26 096 000,- 
  b/dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej 
     niepublicznych przedszkoli – 2 500 000,- 
  c/ pozostałe wydatki bieŜące – 5 093 000,- 
  d/ dotacja na podstawie porozumienia  
      w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu 
      na terenie innej gminy, dzieci z terenu Miasta Radomia – 10 000,- 
   
 4.utrzymanie gimnazjów – 52 704 000,-  w tym: 
 
   a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44 475 000,- 
   b/ dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych 
       gimnazjów – 2 029 300,- 
   c/ pozostałe wydatki bieŜące – 6 185 700,- 
   d/ zakupy inwestycyjne – 14 000,- 
 
 5. dowoŜenie uczniów do szkół – 200 000,- 
 
 6. utrzymanie ośrodków szkolenia, dokształcania  i doskonalenia kadr – 332 400,- w tym: 
 
     a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 292 800,- 
     b/ pozostałe wydatki bieŜące  - 39 600,-- 
 
 7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 080 000,- 
    w tym: 
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    a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 284 100,- 
    b/ pozostałe wydatki bieŜące – 795 900,- / w tym 400 000,- na szkolenia / 
 
 8. utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 8 333 100,- w tym na: 
     a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 632 800,- 
     b/ pozostałe wydatki bieŜące – 1 631 300,- 
     c/ zakupy inwestycyjne – 69 000,- 
 
  9.dofinansowanie pozostałej działalności w zakresie oświaty – 1 507 700,- 
     z czego kwota  1 420 000,- to środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 
 
 
     DZIAŁ  851  -  OCHRONA  ZDROWIA 
 
 
Na wydatki związane z ochroną zdrowia planuje się przeznaczyć w 2012 roku kwotę  
4 115 689,- 
PowyŜsze środki przeznaczone zostaną na: 
 
1.realizację programów polityki zdrowotnej skierowanych  
   do mieszkańców Radomia – 270 000,- 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 i szczepień HPV. 
 
2. realizację programu zwalczania narkomanii – 80 000,- 
 
3. realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 3 280 689,- w tym na: 
 
  a/ realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
      Alkoholowych – 1 723 136,- 
  b/ pokrycie kosztów prowadzenia pogłębionego programu terapeutycznego dla 
      osób uzaleŜnionych od alkoholu, który realizowany będzie w placówkach 
      lecznictwa odwykowego – 300 000,- 
   c/ dofinansowanie programów profilaktycznych prowadzonych w radomskich szkołach, 
       świetlicy „Centrum Wolanowska”, świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieŜy 
       prowadzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe – 190 553,- 
   d/ wypłatę wynagrodzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
      Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji – 162 000,- 
   e/ zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie 
      samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym – 120 000,- 
   f/ realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie 
       oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – 600 000,- 
   g/ realizację działań obejmujących pomoc osobom starszym – 35 000,- 
   h/ zakup gadŜetów dla uczestników konkursów, broszur, ulotek i innych materiałów 
      edukacyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej – 50 000,- 
   i/ realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – 50 000,- 



 29 

   j/ zapewnienie schronienia osobom dotkniętym bezdomnością – 20 000,- 
   k/ pokrycie opłaty sądowej od wniosków kierowanych do sądu  przez Gminną Komisję 
       Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu w celu nałoŜenia obowiązku 
       leczenia  odwykowego w stosunku do osób uzaleŜnionych od alkoholu – 12 000,- 
   l/ pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników w kontrolach, szkoleniach i konferencjach  
      dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 18 000,- 
 
4. dofinansowanie Policyjnej Izby Zatrzymań osób do wytrzeźwienia – 360 000,- 
 
5. pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych, będących podopiecznymi „Centrum 
    Wolanowska” – 30 000,- 
 
6. 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– 95 000,- 
    Realizacja zadań w tym zakresie oparta jest na przepisach prawnych  wynikających 
    z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 24 kwietnia  
    2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 24 kwietnia 
    1997r. o ochronie zdrowia przed następstwami uŜywania tytoniu i wyrobów tytoniowych, 
    ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Narodowego Programu 
    Zdrowia. 
    Środki na wspieranie zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia, 
    skierowanych do mieszkańców Radomia przeznaczone zostaną m.in. na zwiększenie 
    skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia. 
    Działania w powyŜszym zakresie uwzględniać będą m.in. profilaktykę i wczesne 
    wykrywanie chorób cukrzycy, chorób odtytoniowych, nowotworów, chorób układu 
    krąŜenia, chorób zakaźnych i ochrony zdrowia psychicznego. 
    Planowane jest dofinansowanie programów zdrowotnych, adresowanych do kobiet po 
    mastektomii i osób chorych na stwardnienie rozsiane jak równieŜ programu przesiewowych 
    badań słuchu u dzieci. 
 
  
DZIAŁ  852  - POMOC  SPOŁECZNA 
 
 
  Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w 2012 roku kwotę  
 30 837 540,- 
  PowyŜsza kwota wydatkowana zostanie na: 
 
 1. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców 
    Radomia dotkniętych bezdomnością – 577 240,- / w tym na prowadzenie Domu dla 
    Bezdomnych – 337 240,/ 
 
 2. dofinansowanie działalności Klubu „Senior” – 83 240,- 
 
 3. zwrot z lat ubiegłych nienaleŜnie pobranych świadczeń rodzinnych  - 289 700,- 
 
 4. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych pobierających  
     zasiłek stały – 99 000,- 



 30 

 5. wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
     emerytalne i rentowe – 2 300 000,- 
 
 6. dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych  do realizacji 
     organizacjom pozarządowym  - 300 000,- 
 
 7. zwrot z lat ubiegłych nienaleŜnie pobranych zasiłków – 24 400,- 
 
 8. wypłatę dodatków mieszkaniowych – 7 000 000,- 
 
 9. wypłatę zasiłków stałych – 1 240 000,- 
 
10. zwrot z lat ubiegłych nienaleŜnie pobranych zasiłków stałych – 50 500,- 
 
11.utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 13 897 120.,- w tym: 
  
     a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 846 013,- 
     b/ pozostałe wydatki bieŜące – 1 951 107,- 
     c/ wydatki inwestycyjne – 100 000,- 
 
12.finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 2 935 430.,- 
 
13. finansowanie  działalności ośrodka wsparcia „Centrum Wolanowska” – 58 210,- 
 
14. prace społecznie uŜyteczne  - 606 700,- 
 
15. posiłek dla potrzebujących – 1 300 000,- / Zadanie jest realizowane od wielu 
      lat i ma na celu doŜywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom starszym 
      i niepełnosprawnym/ 
 
16. dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom poŜytku publicznego 
      w zakresie pomocy osobom starszym – 55 000,- 
            
17. realizację programu „Aktywność lokalna” mającego na celu aktywizację, edukację 
      i rozwój środowiska lokalnego -  21 000,- 
 
 
DZIAŁ  853 -  POZOSTAŁE  ZADANIA  W  ZAKRESIE  POLI TYKI  SPOŁECZNEJ 
 
 

Na wydatki  dotyczące pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej planuje się 
przeznaczyć w 2012 roku kwotę 2 282 550,- 
 
Kwota ta wydatkowana zostanie na: 
 
1. utrzymanie śłobka „Radomirek” 1 152 050,- w tym: 

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 910 500.,-  
      b/ pozostałe wydatki bieŜące – 241 550,- 
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2. dofinansowanie prowadzenia niepublicznego Ŝłobka dla dzieci zameldowanych 
    w Radomiu 924 000,- 
 
3. wkład własny gminy do projektu systemowego „Aktywność szansą na lepsze 
    jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 150 000,- 
 
4. dofinansowanie akcji zbiórek Ŝywności dla mieszkańców Radomia – 40 000,- 
 
5. pokrycie kosztów organizacji spotkań Prezydenta Miasta z okazji gali wręczenia nagród 
   w konkursie Dobre Praktyki 2012, organizacji Wigilii oraz spotkań z okazji podsumowania 
   inicjatyw współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – 12 500,- 
 
6. pokrycie kosztów szkoleń  dla organizacji pozarządowych – 4 000,- 
 
 
DZIAŁ  854 -  EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA 
 
 
Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w budŜecie 
na 2012r. środki w wysokości  7 700 500,- , które wydatkowane zostaną na: 
 
1.utrzymanie świetlic szkolnych  –  6 700 500,- 
   w tym : 
   a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 309 000,- 
   b/ pozostałe wydatki bieŜące –  391 500,- 
 
2. dofinansowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci 
    i młodzieŜy szkolnej  a takŜe szkolenia młodzieŜy – 250 000,- 
 
3. pomoc materialną dla uczniów – 750 000,- 
 
 
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA   
                        I  OCHRONA  ŚRODOWISKA 
 
 
Na  zadania realizowane w 2012r. w ramach w/w działu proponuje się przeznaczyć łączną 
kwotę  23 485 350,- . 
Kwota ta przeznaczona zostanie na: 
 
1. utrzymanie Zakładu Usług Komunalnych – 4 873 570,- w tym na: 
 a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 709 370,- 
 b/ pozostałe wydatki bieŜące – 664 200,- 
 c/ zakupy inwestycyjne – 500 000,- 
 
2.  inwestycje w zakresie gospodarki ściekami i ochrony wód  tj. 
     budowę infrastruktury komunalnej i ochronę środowiska – 1 055 000,- 
 
3. oczyszczanie miasta związane głównie z utrzymaniem w czystości ulic i chodników, 
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    działek gminnych i pasów drogowych, utrzymaniem skate parków i placów zabaw, 
    urządzaniem placów zabaw - 4 102 280,- 
    Zadanie powyŜsze realizowane jest przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz 
    Zakład Usług Komunalnych.  
 
4. przebudowę placu z fontannami usytuowanego przy Pl. Konstytucji 3-go Maja –   
    2 000 000,- 
 
5. gospodarkę odpadami  - 359 000,- 
    Realizacja tego zadania obejmuje zakup sorbentu do neutralizacji zanieczyszczeń 
    ropopochodnych, zbiórkę opakowań szklanych ,przeterminowanych leków, odpadów 
    niebezpiecznych, pochodzących z wypadku, utrzymanie dyspozycyjności komory na  
    odpady niebezpieczne , aktualizację opracowania studium i projektu systemu zbiórki  
    i transportu odpadów komunalnych w Radomiu.   
 
 6. utrzymanie i konserwację szaletów miejskich oraz fontanny  usytuowanej przy Placu 
    Konstytucji 3 Maja – 175 000,- 
 
 7. utrzymanie parków i skwerów, konserwację drzewostanu, nasadzenia drzew oraz dekorację 
     roślinną miasta -  1 186 100,- 
     Zadania powyŜsze realizuje Zakład Usług Komunalnych oraz  Miejski Zarząd Dróg  
     i Komunikacji. 
 
 8. rewitalizację  parku „Leśniczówka” oraz Starego Ogrodu – 100 000,- 
 
 9. przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej terenów połoŜonych 
   w granicach  administracyjnych Radomia – 150 000,- 
 
10. konserwację drzewostanu oraz nasadzenia drzew i krzewów – 90 000,- 
   Nasadzenia odbywają się w oparciu o  decyzję wydaną przez  Wydział Ochrony  
   Środowiska i Rolnictwa. 
 
11. porycie kosztów ekspertyz w zakresie stanu zieleni w mieście – 12 000,- 
 
12. ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 5 000,- 
    W ramach tej kwoty sfinansowany zostanie „dzień bez samochodu” 
 
13 .wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony gleby i wód – 5 000,- 
 
14. utrzymanie schroniska  dla bezdomnych  zwierząt – 570 000,- 
 
15. oświetlenie ulic w mieście – 8 200 000,- z czego: 
    - kwota 7 700 000,- to wydatki stałe, koszty energii elektrycznej oraz  
      konserwacji  oświetlenia w zakresie dróg w granicach administracyjnych miasta   
    - kwota 500 000,- to środki zaplanowane na budowę oświetlenia ulic . 
 
16.. realizację zadań dotyczących odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i edukacji 
    ekologicznej w tym zakresie realizowanych w ramach zwrotu środków z opłat   
    produktowych  – 229 400,- 
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17. uregulowanie stałej opłaty rocznej za trwałe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji  
 na potrzeby m.in. rozbudowy Cmentarza Komunalnego na Firleju, odwodnienia 
 ulicy.Witosa oraz budowy kompleksu kortów tenisowych – 233 000,- 
 
18.ograniczenie bezdomności zwierząt – 140 000,- 
     Realizacja tego zadania obejmuje m.in.strylizację bezdomnych zwierząt, zakup ok.2 000 
     sztuk czipów  dla oznakowania bezdomnych zwierząt, wydanie kalendarzy i płyt na 
     zakończenie konkursu pn.„Cudze chwalicie, swego nie znacie” 
 
  
DZIAŁ 921 – KULTURA  I  OCHRONA  DZIEDZICTWA  NAROD OWEGO 
 
 
 
Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki  proponuje się przeznaczyć w 2012 roku 
kwotę  6 372 782,- w tym na: 
 
1. dofinansowanie imprez kulturalnych realizowanych przez fundacje 
     i stowarzyszenia oraz inne podmioty niezaliczane do sektora finansów 
     publicznych  – 70 000,- 
 
2. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Radomskiej Orkiestry 
    Kameralnej – 1 595 600,- 
 
3. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności domów kultury – 3 307 182,- 
    z czego na działalność bieŜącą  - 3 267 182,- natomiast na remonty 40 000,- tj. 
    a/ na działalność bieŜącą: 
       - Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia” – 1 162 991,- 
       - MOK ”Amfiteatr” -  1 214 550,- 
       - DK „Borki” – 428 200,- 
       - DK „ Idalin” – 461 441,- 
    b/ na remonty: 
       - MOK „Amfiteatr” – 10 000,- 
       - DK ”Idalin” -  30 000,- 
 
4. ochronę, prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące zabytków – 750 000,-  
 
5. dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze miejskim, wojewódzkim,   
    ogólnopolskim, międzynarodowym, dofinansowanie udziału zespołów muzycznych, 
    teatralnych  i tanecznych w przeglądach i festiwalach, nagrody finansowe Prezydenta 
    Miasta dla pracowników instytucji kultury, twórców, artystów i laureatów konkursów  – 
   390 000,- 
 
6. prace archeologiczne i badania naukowe w dolinie rzeki Mlecznej w rejonie Piotrówki, 
    realizowane przez Instytut Archeologii  i Etnologii PAN, zgodnie z podpisaną w 2009r. 
    z Gminą Miasta Radomia umową  o współpracy naukowej – 260 000,- 
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DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA  I  SPORT 
 
 
Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2012 roku planuje się przeznaczyć 
kwotę  26 725 406,- 
 
PowyŜsza kwota wydatkowana zostanie m.in.na: 
 
1.budowę stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego wraz z krytą trybuną A ,treningowej hali 
   lekkoatletycznej z krytą trybuną B oraz  budynkiem administracyjnym przy Miejskim 
   Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu ul.Narutowicza 9  - 8 634 691,- 
 
2.budowę hali tenisowej z kortami tenisowymi, ze sztuczną nawierzchnią i nawierzchnią  
  ceglaną z zapleczem – 4 000 000,- 
 
3. działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- 8 220 715,- w tym: 
    a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 088 750,- 
    b/ pozostałe wydatki bieŜące – 4 131 965,- 
 
4.organizację szkolenia sportowego, upowszechnianie sportu w środowisku osób  
   niepełnosprawnych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, powszechnej nauki 
   pływania, organizację obozów sportowych – 3 235 000,- 
   Kwota powyŜsza przekazana zostanie w formie dotacji na realizację wymienionych zadań, 
   fundacjom i stowarzyszeniom  wyłonionym w trybie konkursu ofert . 
  
5. wypłatę stypendiów sportowych i opłacenie składek ZUS i składek na Funduszu Pracy 
    z tego tytułu – 2 455 000,- 
 
6. nagrody Prezydenta Miasta Radomia , wręczane podczas spotkań okolicznościowych 
   z medalistami Mistrzostw Polski  a takŜe dla wyróŜniających się nauczycieli wychowania 
   fizycznego – 90 000,- 
 
7. zakup nagród rzeczowych tj. pucharów, upominków, medali, dyplomów i sprzętu  
    sportowego -  niezbędnych dla właściwej organizacji zawodów – 80 000,- 
 
 
 
ZADANIA  WŁASNE  GMINY  FINANSOWANE  DOTACJ Ą  NA 
ZADANIA  WŁASNE 
 
 
Na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy budŜet państwa przeznaczył w 2012r. 
kwotę 22 813 800,- . PowyŜsze środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań  
z zakresu pomocy społecznej, w tym na: 
 
1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
    z pomocy społecznej -  351 800,- 
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2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
    i  rentowe – 11 100 000,- 
 
3. Zasiłki stałe – 4 756 000,- 
 
4. Dofinansowanie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy  
     Społecznej –  3 396 000,- 
 

5. Realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” – 3 210 000,-  
 
 
 
ZADANIA  WŁASNE  GMINY  FINANSOWANE  Z INNYCH ŹRODEŁ 
 
 
Na realizację zadań własnych gminy finansowanych z innych źródeł przeznaczono w 2012r. 
kwotę  3 145 729,- Są to: 
 
1.w dziale 150 – przetwórstwo przemysłowe  środki w wysokości  905 878,-  z 
przeznaczeniem na  realizację projektu unijnego pn.” Przedsiębiorczość, kwalifikacje, praca- 
wsparcie szkoleniowo- doradcze i finansowe dla radomian chcących uruchomić działalność 
gospodarczą”. Realizacja tego projektu współfinansowana będzie w kwocie  769 996,- 
ze środków unijnych. 
 

2. w  dziale 710 – działalność usługowa środki w wysokości 696 744,- z przeznaczeniem na 
 realizację  projektu  unijnego pn. „ Technika i Nowoczesność – Promocja Gospodarcza 
Południowego Mazowsza”. Realizacja tego projektu współfinansowana będzie w kwocie   
499 657,- ze środków unijnych. 
 

3. w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki w wysokości 
1 493 107,- z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn.” Rewitalizacja młodych 
ludzi – nasza przyszłość” Realizacja tego projektu współfinansowana będzie w kwocie   
1 142 227,- ze środków unijnych, w kwocie 201 569, - dotacją celową z budŜetu państwa. 
Pozostałe środki  wynoszące 149 311,- to środki własne gminy. 
 
4. w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki w kwocie 50 000,-  
to dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnych w ramach tzw. 
inwestycyjnych czynów społecznych. 
 
 
ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ 
 
 
Łączna kwota dotacji celowych na zadania realizowane przez Gminę z zakresu administracji 
rządowej w 2012 roku wynosi  54 554 046,- . 
 
Z kwoty tej finansowane będą następujące zadania: 
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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 – 37 772, -  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 – 53 496 050,- z tego: 
    - finansowanie ośrodków wsparcia – 538 650,- 
    - świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
       z ubezpieczenia społecznego  – 52 686 000,-  
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
       z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 129 400,-  
     - na sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
       opiekuńczych – 142 000,- 
 
 
 
 
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 2012 roku wynosi  9 008 300,- , w tym na: 
 

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

 
2. w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8 998 300,- 

na realizacje projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.”Bezpłatny 
Internet dla mieszkańców Radomia zagroŜonych wykluczeniem cyfrowym”, z czego 
środki unijne to 6 176 208,-, dotacja z budŜetu państwa  1 089 919,- oraz środki 
własne gminy – 1 732 173,- 
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  ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMIN Ę NA PODSTAWIE  
  POROZUMIEŃ  Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZ ĄDOWEJ 
 
  
  Łączna kwota wydatków na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień  
  z organami administracji samorządowej w 2012r. wynosi 2 829 567,- , w tym: 
 

1. w dziale 750 – administracja publiczna na wdroŜenie projektów kluczowych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – 
37 305,- 
PowyŜsza kwota 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/. 

 
2. w dziale  801 – oświata i wychowanie – 2 792 262,- z czego na: 

a/ realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.”Małymi stópkami w 
wielki świat – uruchomienie nowych oddziałów i zajęć dodatkowych dla dzieci w 
radomskich przedszkolach w latach 2010-2013” – 2 623 902,- z czego 2 230 319,- to 
środki unijne. 
b/ realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.” Wiedza to 
podstawa – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich szkół 
podstawowych w latach 2009-2012” – 168 360,- z czego 143 106,- to środki unijne. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


