26

            Część opisowa do informacji z realizacji budżetu Miasta
                                Radomia za I półrocze 2014 roku


  Charakterystyka budżetu miasta Radomia wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku                                                    


Uchwałą Rady Miejskiej Nr 640 z dnia 09 grudnia 2013 roku został uchwalony budżet miasta Radomia po stronie dochodów w kwocie 927 890 498,-, natomiast po stronie wydatków w kwocie 962 950 981,- Różnica w wysokości 35 060 483,- jest planowanym deficytem budżetowym. 
W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 40 598 654,- tj. do wysokości 968 489 152,- w tym:

-	plan dochodów gminy – 668 584 430,-
-	plan dochodów powiatu – 299 904 722,-

W I półroczu zwiększony  został również plan wydatków o kwotę 40 598 654,- tj. do wysokości  1 003 549 635,- i obejmuje:

-	plan wydatków gminy –    656 805 933,-
-	plan wydatków powiatu – 346 743 702,-

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet miasta Radomia na dzień 30 czerwca 2014 roku zamknął  się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 35 060 483,- 

W okresie sprawozdawczym faktyczne dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie  508 060 586,-  tj. w 52,5%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 462 173 194,- tj.w 46,1%. Różnica w kwocie 45 887 392,- stanowi wykonaną nadwyżkę budżetową.

Zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku zawierają załączniki nr 1-9



DOCHODY MIASTA RADOMIA


Dochody miasta Radomia w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 
508 060 586,- tj. w 52,5% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego           968 489 152,- w tym: 
-	dochody gminy – 353 001 384,- tj. 52,8 % planu wynoszącego 668 584 430,-
-	dochody powiatu – 155 059 202,- tj. 51,7% planu w kwocie 299 904 722,-
 
Podział dochodów gminy w kwocie 353 001 384,- ze względu na źródło ich pochodzenia  kształtuje się w sposób następujący: 
     
      -   dochody własne gminy           -          200 119 768,-
      -   subwencja ogólna gminy        -            81 178 322,-
      -   dotacja na zadania zlecone     -            29 548 562,-
   -   dotacja celowa na zadania 
  własne gminy                            -             24 561 346,-
      -   dotacja na porozumienia          -               4 082 379,-
      -   dochody z innych źródeł           -             13 511 007,-

Podział dochodów powiatu w kwocie 155 059 202,- wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:
     -   dochody własne powiatu           -            28 961 932,-
     -   subwencja ogólna powiatu        -         103 096 386,-
     -   dotacje na zadania własne         -              2 253 182,-
     -   dotacje na zadania zlecone        -            14 360 808,-
     -   dotacja na porozumienia             -              5 122 554,-
      -  dochody z innych źródeł              -              1 264 340,-

 

DOCHODY GMINY      


Na dzień 30 czerwca 2014 roku dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 
353 001 384,- tj. 52,8% planu wynoszącego 668 584 430,-

Realizacja dochodów budżetowych gminy w okresie I półrocza 2014
w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się w sposób następujący:


DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO


Dział ten obejmuje głównie wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 18 943 ,-              W I półroczu dotacja ta została przekazana gminie w 100% z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej tj. na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.


DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W okresie sprawozdawczym w dziale tym osiągnięte zostały dochody w kwocie 
15 589,-  z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dotacji na zadania powierzone gminie w ramach realizacji projektu: ”Przyspieszenie  wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”


DZIAŁ 500 – HANDEL


W dziale tym zrealizowane  zostały dochody w kwocie 67 226,-tj. 16,5 % planu w kwocie 408 000,-. Są to głównie wpływy z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi dotyczące poboru opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej. Wyższe wpływy planowane są na II półrocze 2014 roku ze względu na  Święto Zmarłych  przypadające na dzień 
1 Listopada.


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ


Wpływy w tym dziale wyniosły 20 664 753,- tj.41,1% planu wynoszącego 
50 321 900 ,- Są to głównie dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji z tytułu:

 1. sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, wpływów z reklam na przystankach oraz
     z wpływów za przewóz osób niepełnosprawnych w kwocie 16 013 557,-tj. 48,7%
     planu w wysokości 32 900 000,-
 2. opłat karnych za jazdę bez biletu oraz przychody ze strefy Płatnego Parkowania
     Niestrzeżonego  w kwocie 1 797 157,- tj. 54,5% planu wynoszącego 3 300 000,-
 3. odsetek i kar umownych dotyczących działalności komunikacyjnej 47 052,-tj. 
     58,8%   planu w wysokości 80 000,- 
 4. dobrowolnych wpłat dokonywanych przez Społeczne Komitety Budowy Ulic
     w kwocie 102 842,- Są to dochody nieplanowane w I półroczu br.
 5. opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych na podstawie 
     zawartych umów  w kwocie 141 889,- tj. 141.9% planu wynoszącego 100 000,-
 6. zwrotu podatku VAT dotyczącego działalności komunikacyjnej w kwocie 
     712 544,-tj.100,4% założonego na 2014 rok planu i wynika z rozliczenia 
     2013 roku.
 7. dotacji celowej zaplanowanej w kwocie 11 481 900,- na realizację unijnego
      projektu  pn: „Wdrożenie karty miejskiej i systemu dynamicznej informacji 
      Pasażerskiej” oraz projektu pn: ”Poprawa systemu transportu publicznego
      w Radomiu poprzez zakup taboru oraz rozbudowę infrastruktury towarzyszącej”.  
      Na wdrożenie karty miejskiej w pierwszym półroczu wpłynęły środki w kwocie 
       1 847 858,-
 8.  dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Rozbudowa ulicy
      Starowiejskiej” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych- etap 
       II Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój” zaplanowanej w kwocie 1 750 000,-.
       W pierwszym półroczu nie wpłynęły środki na ten cel.




DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA


Dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie 17 987 993,- tj w 40,7% kwoty planowanej na 2014 rok w wysokości 44 214 436,-

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się w sposób następujący:

Rozdział 70004 – rozdział ten obejmuje wpływy realizowane przez Miejski  Zarząd Lokalami w kwocie 8 381 822,- tj.48,7% planu wynoszącego 17 200 000,- Są to głównie dochody z tytułu:
1. opłat za czynsz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych – 3 611 879,-tj. 45,3%
     planu w kwocie 7 966 000,-
2.opłat za media najemców lokali mieszkalnych i użytkowych – 4 072 970,-tj.45,5% 
    planu w kwocie 8 950 000,-
3. sprzedaży usług refakturowanych – 445,-tj,17,8% wielkości planowanej na 2014
     rok w kwocie 2 500,-
 4.zwrotu kosztów sądowych wyegzekwowanych od dłużników, prowizji dla płatnika 
     odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych opłat od lokali 
     mieszkalnych i użytkowych – 464 867,- tj. 166,0%   planu w kwocie 280 000,-

Rozdział 70005 - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody w kwocie 9 606 171,- tj w 35,6%   planu w wysokości 
27 014 436,- w tym głównie:


1.   wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 
       nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 4 270 000,- a zrealizowane
       w wysokości  3 424 712,- tj. w  80,2%. 
2.   dochody z tytułu opłat czynszowych za wynajem lokali, miejsc parkingowych, 
       placu, garaży , reklamy na nieruchomości przy ul. Suchej 15, opłat za wynajem 
       pawilonów handlowych przy ul. Ofiar Firleja w kwocie 150 337,- tj.35,8 %planu 
       w wysokości 420 000,-
3.   dochody z dzierżawy gruntów zostały zrealizowane w kwocie 1 667 229,- tj. 
      w 46,3% założonego na 2014 rok planu w wysokości 3 600 000,-
4.   wpływy z tytułu zwindykowanych zaległości czynszowych przez RTBS 
      “Administrator” wyniosły 109 738,-tj. 39,2% założonego na 2014 rok planu 
         w kwocie 280  000,-
 5    wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność wyniosły 
150 769,- tj.75,4% wielkości planowanej w kwocie  200 000,- Przekroczenie   planu wynika z dużej ilości złożonych wniosków
 6     wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowane zostały w kwocie  
  13 835 000,- z tego:
      
        a/ sprzedaż nieruchomości zaplanowana została na kwotę 12 000 000,- 
            W I półroczu sprzedano nieruchomość przy ul. Grzybowskiej, natomiast 
            w II półroczu planowane jest zbycie nieruchomości przy ul. Kusocińskiego
            na kwotę 1 117 000,- Zielonej na kwotę 388 500,- i Klejowej.  
              W przygotowaniu i ogłoszeniu są przetargi na sprzedaż nieruchomości 
              przy ul. Kieleckiej, Limanowskiego, Godowskiej, Uniwersyteckiej, 
              Żeromskiego, Otwartej, Wałowej, Malczewskiego, Kilińskiego, Dobrej, 
              Kolberga na łączną kwotę 11 000 000,-. Wielkość sprzedaży 
               uzależniona jest od zainteresowania inwestorów przygotowaną
               ofertą
        b/ sprzedaż mieszkań w kwocie 159 367,-tj. 22,8% planu wynoszącego  
             700 000,- W I półroczu 2014 roku sprzedano 49 mieszkań. Widoczna jest 
              tendencja spadkowa w liczbie sprzedawanych mieszkań w stosunku do lat 
              ubiegłych. 
        c/ sprzedaż lokali użytkowych zaplanowana została w kwocie 300 000,- 
            W I półroczu nie sprzedano  lokali użytkowych. Natomiast wpływy w
             wysokości 12 000,- dotyczą wpłat należności rozłożonej na  raty z 
             poprzedniego roku.
        d/ sprzedaż przychodni zaplanowana została w kwocie 600 000,-,
             Trwają przygotowania do zbycia w II półroczu br. nieruchomości przy 
             ul. Gajowej.
        e/  wpływy z tytułu spłaty rat kredytów mieszkaniowych przez osoby fizyczne i 
             spółdzielnie mieszkaniowe  wyniosły 10 895- tj.72,6 % planu w kwocie
             15 000,- 
         f/  wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie 82 771,- tj.37,6% planu w 
              wysokości 220 000,-.Dochody wynikają ze zwrotu zrewaloryzowanego 
              odszkodowania w przypadku gdy następuje zwrot nieruchomości.
7.  dochody z tytułu administrowania parkingiem przy ul. Kelles-Krauza a 
      w szczególności opłaty za miejsca parkingowe, wynajem powierzchni elewacji
      zewnętrznej na parkingu i wynajem lokalu użytkowego w kwocie 78 884,-
      tj. 46,5% planu wynoszącego 169 500
8.  odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności z tytułu dzierżawy 
       i użytkowania wieczystego w kwocie 164 761,-tj. 41,2% planu wynoszącego 
       400 000,-
9.  dochody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych oraz spłaty 
 hipotek z tytułu remontów wyniosły 104 218,- tj. 206,4% planu w kwocie 50 500,-
10. środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego zaplanowane zostały 
       w kwocie w kwocie 3 722 436,- z przeznaczeniem na zakup lokali mieszkalnych
        przy ul. Staroopatowskiej.  W okresie sprawozdawczym w/w kwota wpłynęła na 
        konto Gminy w 100%


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA


Dochody związane z działalnością usługową zostały zrealizowane w kwocie 
716 364,- tj. w 43,1% planu na 2014 rok wynoszącego 1 663 308,- 
Powyższe wpływy pochodzą m.in. z następujących źródeł:

Rozdział 71004 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 635 175,- tj.41,8% planu wynoszącego 1 518 260,-Są to głównie środki  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Strategia Rozwoju Miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego ROF” w kwocie 539 662,- oraz środki z budżetu państwa w kwocie 95 234,-
Rozdział 71013 – rozdział ten obejmuje nieplanowane wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych zgodnie z zapisami zawartymi w umowach w kwocie 6 154,- 
Rozdział 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował dochody w kwocie 24 523,- tj. 125,5% planu w wysokości 19 535,-.Jest to głównie zaliczka  na pokrycie kosztów wykonania  ekspertyzy budowlanej w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Wysokiej 7.
Rozdział 71035 -  rozdział ten obejmuje dotację z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 90 000,- oraz wpływy z nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Cmentarz Komunalny w kwocie 50 513,- tj.142,2% planu wynoszącego 35 513,-


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA


Dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie 2 520 514,- tj. w 79,2% planu wynoszącego 3 183 292,- z tego: 
	dochody własne – 1 761 770,-tj. 99,3% planu wynoszącego,- 1 774 200,-
	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące pracowników realizujących te zadania w kwocie 758 744,- tj. 53,8% planu wynoszącego 1 409 092,-  


Kwota dochodów własnych obejmuje m.in.:

Rozdział 75011-  rozdział ten obejmuje dochody w kwocie 347,- z tytułu z tytułu 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
 Rozdział 75023 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 
1 717 604,- tj: 96,9% założonego na 2014 rok planu w wysokości 1 773 400,- 
w tym m inn:


	dochody z tytułu ściągniętych kosztów egzekucyjnych wyniosły 

170 035,- tj.73,8% planu w kwocie 230 300,-. 
	dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w  budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Kilińskiego 30 i przy ul.Żeromskiego 53 oraz za miejsca parkingowe na parkingu wewnętrznym Urzędu zrealizowane zostały w kwocie 20 296,- tj.50,7% planu w kwocie 40 000,-
	refundacja kosztów za rozmowy telefoniczne, zużycia energii elektrycznej, wody od najemców pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego  – 417 860,- tj. 55,7% planu w kwocie  750 000,-
	odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym wyniosły 638 908,- tj. 98,3% planu w kwocie 650 000,- Wielkość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od ilości wolnych środków, którymi dysponuje gmina. 
	refundacja z tytułu podatku od zajmowanej powierzchni użytkowej budynku przy ul. Żeromskiego 53 oraz rozliczenie podatku VAT wynosi 416 647,- 
	dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe  przekazywanie podatku dochodowego, prowizji od wypłaconych świadczeń ubezpieczenia chorobowego wyniosły 13 086,- tj.130,9% wielkości planowanej na 2014 rok
	dochody z tytułu ściągniętych należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień wyniosły 

1001,-.



DZIAŁ 751 – URRĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 
                       KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ  SĄDOWNICTWA



Dział ten obejmuje dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej przekazanej z budżetu państwa w kwocie 333 077,- tj. 94,7% planu w wysokości 
351 713,-z przeznaczeniem na:
 -  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 18 640,- tj.50,0% wielkości
     planowanej na 2014 rok
 -  przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 314 437,- tj. 100,0% 
     planu.



DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
                        PRZECIWPOŻAROWA


W dziale bezpieczeństwo publiczne osiągnięte zostały dochody w kwocie 582 105,- tj. 48,1% wielkości planowanej  w tym m.in.:
 
Rozdział 75414 - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego, utrzymanie i konserwację systemu alarmowego oraz na szkolenia obronne przekazana została w I półroczu 2014 roku w kwocie           5 000,- tj. 100% wielkości planowanej, 
Rozdział 75416 – dochody własne zrealizowane zostały w kwocie 575 353,-tj. w 47,9%. Są to głównie grzywny i kary nakładane przez  Straż Miejską,
Rozdział 75495 –rozdział ten obejmuje dochody w kwocie 1752,- tj. 50,0% planu wynoszącego 3 504,- Jest to refundacja za dzierżawę łącza telekomunikacyjnego. 





DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH
                       JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ
                        ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM


 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane zostały w kwocie 156 891 147,- tj. w 51,4% planu w wysokości 305 153 031,-
Na dochody te składają się:

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z odsetkami wynoszą 194 602- tj.48,7% planu wynoszącego 400 000,- Jest to dochód Gminy  realizowany przez Urzędy Skarbowe i uzależniony od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - dochody z tytułu podatku rolnego, podatku  leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 38 719 473,- tj. 52,8% planu w kwocie 
73 296 780,-. 
 
      Dochody w tym rozdziale realizowane są m.in. z następujących tytułów:

	podatek od nieruchomości – 35 486 698,- tj. 51,8% planu w kwocie 68 500 000,-

podatek rolny – 4 442,- tj. 82,3% wielkości planowanej na 2014 rok w kwocie
      5 400,- 
	podatek leśny – 4 363,- co stanowi 50,7% planu wynoszącego 8 600,- 
	podatek od środków transportowych w kwocie 1 770 135,- tj. 52,8% planu  wynoszącego 3 350 000,- 

 5.    podatek od czynności cywilno-prawnych – 656 411,- tj. 72,9% planu w kwocie
        900 000,-. 
6	odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych wyniosły 
260 536,- tj. 80,2% planu wynoszącego 325000,- 
7.   rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych została 
      zrealizowana w kwocie 207 780,- tj. 100% wielkości planowanej  na 2014 rok.
       
Rozdział 75616 – w okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 30 027 746,- tj. 72,7% założonego na 2014 rok planu w kwocie 41 327 111,-w tym m.in.:

podatek od nieruchomości – 17 243 425,- tj. 59,3% planu w kwocie 29 100 000,-
podatek rolny – 390 041,- tj. 60,5% planu w kwocie 645 000,- 
	podatek leśny – 10 687,- co stanowi 49,7% planu wynoszącego 21 500-. 
	podatek od środków transportowych w kwocie 1 438 236,- tj. 49,6% planu  wynoszącego 2 900 000,- 
	podatek od spadków i darowizn – 53 723,- tj. 7,7% planu wynoszącego 
     700 000,-
	opłata targowa wynosi 148 800,- tj. 29,8% planu w wysokości 500 000,- Wpływy uzależnione od liczby handlujących na targowiskach.

7.   podatek od czynności cywilno-prawnych – 10 374 470,- tj.148,2% planu w
       kwocie 7 000 000,-. 
8.  odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych wyniosły 
      344 922,- tj. 77,5% planu wynoszącego 445 000,-
9.  rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
      zrealizowana  została w kwocie 5 611,-tj. 100% wielkości planowanej
      na 2014 rok.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 
16 336 334,- tj. 49,1% planu wynoszącego 33 288 300,- w tym m.in:

	dochody z opłaty skarbowej wyniosły 1 929 337,- tj.49,1% założonego na 2014 rok planu w kwocie 3 930 000,- Wysokość wpłat z tego tytułu uzależniona jest od ilości czynności urzędowych, zezwoleń, pozwoleń, pełnomocnictw.
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej wnoszonej na podstawie przepisów ustawy  Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. nr 228 poz.1947 z późn.zm.) wyniosły 11 793 tj. 33,7% planu w kwocie 35 000,-.Wpływy z tytułu opłat

      eksploatacyjnych uzależnione są od ilości wydobytej przez przedsiębiorcę w 
      danym roku kopaliny. Jest to wielkość zmienna uzależniona od zapotrzebowania
      na surowiec. Ponadto w związku ze zmianą okresu rozliczeniowego 
      ( z kwartalnego rozliczenia na półroczny) opłaty za wydobycie w I półroczu winny
       być uiszczone do końca lipca danego roku
3.   wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 3 126 814,- tj.82,3%
     założonego na 2014 rok planu w kwocie 3 800 000,- Wysoki wskaźnik wykonania
     tych dochodów wynika faktu, że opłaty te w znaczącej części wnoszone są w
      trzech ratach, których terminy upływają 31 stycznia, 31 maja i 30 września 
      każdego roku, a w styczniu wnoszona jest największa część płatności.
4    opłata za odbiór odpadów komunalnych w ramach nowego systemu gospodarki
       odpadami komunalnymi  na terenie gminy miasta Radomia zrealizowana została 
       w kwocie 10 894 857,- tj.43,4%planu w wysokości 25 103 000
5.  wpływy z tytułu opłat za wzrost wartości nieruchomości spowodowany budową
     urządzeń infrastruktury technicznej oraz za wzrost wartości związany
      z uchwaleniem  lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania
     przestrzennego wyniosły 256 795,-tj. 85,6% planu w kwocie 300 000,- 
6    wpływy z opłat za koncesje i licencje – 63 056 ,-  tj. 90,1% planu wynoszącego 
       70 000,-
     Są to wpływy z tytułu wydawania uprawnień przewozowych na podstawie 
      obowiązującej od 1.01.2002 roku ustawie o transporcie drogowym.  
7.    wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących odpadów komunalnych 
       wyniosły 40 687,- tj. 101.7% planu w kwocie 40 000,-.
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej i  opłat za odpady

komunalne zostały zrealizowane w kwocie 12 118,- tj. 121,2% planu w wysokości 10 000,-
      

Rozdział 75621 – wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu 2014 roku wyniosły 70 612 993,- tj.45,0% założonego na rok bieżący planu w kwocie 156 840 840,- z tego:
 -  37,53% udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 66 195 097 ,-
     tj.44,3%  planu w kwocie 149 440 840,-
 - 6,71% udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – 4 417 896,- tj.
   59,7% planu wynoszącego 7 400 000,- 

Rozdział 75624 – dochody z tytułu dywidendy dla Gminy Miasta Radomia wpłaconej przez Wodociągi Miejskie w Radomiu – 1 000 000,- 

 
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA


 
W dziale tym w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie 82 325 480,- tj.60,6% planu po zmianach w wysokości 135 786 745,-
Z łącznej kwoty dochodów z tytułu różnych rozliczeń wydzielona została:

Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 73 909 976,- 
tj.61,5 % planu na 2014 rok. Środki te przeznaczone są na finansowanie działalności publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych Odchylenie wykonania w stosunku do planu wynika z przekazania przez budżet państwa subwencji przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom “z góry” za miesiąc lipiec 2014 roku

Rozdział 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie  5 261 358,- która stanowi 50,0% planu na 2014r. 

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła  2 006 988,- tj.50% planu na 2014 rok

Rozdział 75814 – kwota zwróconych do budżetu wydatków niewykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 146 347,-
Dotyczy to głownie realizacji zadania „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” oraz zadania: „Zakup 4 pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich”


DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE


Wpływy w tym dziale wynoszą 7 259 384,- i stanowią 38,0 % planu po zmianach na 2014rok w kwocie 19 107 580,- z tego:
	dochody własne –1 650 990,-tj. 40,2 % planu na 2014 rok w kwocie 4 103 565,-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 4 699952,- tj. 50,5% planu w wysokości 9 299 900,-.Środki te zostaną przeznaczone na:

 -    utworzenie placu zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 oraz na zakup
      pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w kwocie 100 000,-
 -    wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania 
      przedszkolnego w 2014 roku w kwocie 4 599 952,- 
	dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień  – 897 352,-tj. 15,7% wielkości planowanej w kwocie 5 704 115,- Jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację projektu :

-   „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III radomskich szkół 
     podstawowych Na realizację tego zadanie wpłynęły  środki unijne w kwocie 
     26 197,- tj. 36,6% planu wynoszącego 71 655,- oraz dotacja z budżetu 
     państwa w wysokości   22 031,-tj. 174,2%  wielkości planowanej na 2014 rok,
 -  „Zintegrowany system zarządzania oświatą” Na realizację tego projektu wpłynęły
      środki z Unii Europejskiej w kwocie 541 869,- tj. 11,7% planu   wynoszącego 
      4 966 125,- 
 -   „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją” Na realizację tego projektu wpłynęły środki
      z Unii Europejskiej w kwocie 223 247,- tj. 42,4% planu wynoszącego 526 825,- 
      oraz dotacja z budżetu państwa w wysokości   84 007,-tj. 66,2% wielkości 
      planowanej na 2014 rok,

	dochody z innych źródeł –   11 090,- jest to refundacja środków na realizację projektu Sokrates Comenius 2011.



Źródłem dochodów własnych w tym dziale są m.in.:

rozdział 80101 – dochody w tym rozdziale wyniosły 278 531,-tj. 65,7% planu na 2014 rok w wysokości 424 005,- 
Są to dochody własne w tym m.in.: dochody z najmu i dzierżawy, odpłatność za  wydane duplikaty świadectw i legitymacji, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki.

rozdział 80104 – rozdział ten obejmuje zrealizowane dochody w kwocie 1 070 121,- tj 32,7% planu wynoszącego 3 273 120,-. Są to głównie wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu oraz wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych

rozdział 80110 – są to głównie dochody z tytułu najmu i dzierżawy, terminowego wpłacania podatku dochodowego,  z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego i z odpłatności za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych  oraz  z tytułu opłat za wydane obiady dla pracowników w kwocie 187 269,- tj. 50,7% planu wynoszącego 369 140,-

rozdział 80148 – w stołówkach szkolnych zrealizowane zostały dochody w kwocie 17 704,-tj.62,1% planu w wysokości 28 510,-Są to głównie dochody z tytułu odpłatności pracowników za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych. 


rozdział 80195 - wpływy w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie  53 796,- 
Jest to głównie darowizna w wysokości 53 534,- na stypendia artystyczne „Polish Orphans Charity” 

       

DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA


Zrealizowane dochody  tego działu wynoszą 22 213,- tj. 111,3% planu na 2014 rok.  
Jest to głównie:
1. dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
    przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji 
    w   sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium
    dochodowe o których mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
    społecznej – 6 000,- Środki zostały przekazane w w kwocie 3 792 tj. w 63,2%.
2. dochody własne, które zrealizowane zostały  w kwocie 18 421,- tj. 132,0% planu 
    w wysokości 13 951
    Są to głównie wpływy ze zwrotów przez organizacje pozarządowe dotacji
    wykorzystanych  niezgodnie  z przeznaczeniem  lub pobranej w nadmiernej
    wysokości.


DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA


Dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości 46 238 185,- tj.59,9% planu po zmianach wynoszącego 77 248 610,- w tym:
1	 dochody własne 729 815,- tj. 45,9% planu w kwocie 1 587 135 ,-
2	 dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej – 28 429 007,-tj. 53,3 % planu na rok bieżący w kwocie 53 317 347 ,-
3	 dotacja z budżetu państwa na zadania własne w kwocie  16 861 394,- tj. 76,2 % planu w kwocie 22 126 158,-
4	Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień w kwocie 217 969,- tj. 100% wielkości planowanej na 2014 rok

 Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się w sposób następujący:

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia w okresie sprawozdawczym osiągnęły dochody w kwocie 347 861,- tj. 48,7 % planu wynoszącego 714 420,- z tego: 
1. dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie tj. na utrzymanie 
    Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul Ziętalów   w kwocie 319 296,-tj.45,2%
     planu  wynoszącego 705 880,- 
2.dochody własne, które zostały zrealizowane w kwocie 28 565,-tj. 334,5% planu
   wynoszącego 8 540,-Jest to głównie odpłatność za pobyt w Domu dla Bezdomnych.

Rozdział 85206 – na zadanie z zakresu  wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 74 358,- W I półroczu nie wpłynęły środki na ten cel.

Rozdział 85212 – rozdział ten obejmuje zrealizowane dochody w kwocie 27 245 474,- tj. 52,9% planu w wysokości 51 476 250,- z tego: 
1 dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona
        na finansowanie świadczeń rodzinnych,  która w I półroczu 2014 wpłynęła 
       w wysokości 26 884 014,- tj. 53,0% planu wynoszącego 50 748 000,- 
2. dochody własne – 361 460,- tj. 49,6%  planu w kwocie 728 250,-.  Dochody te 
    związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 229 001,- 
    tj.51,1% planu na  2014 rok. Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 
    zasiłków rodzinnych,  pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz zaliczki alimentacyjnej 
    w okresie sprawozdawczym odzyskano środki finansowe w kwocie  132 459,- tj.  
    47,3% planu wynoszącego 279 750,- 

Rozdział 85213 – rozdział ten obejmuje dochody w kwocie 375 092,- tj. 52,6% planu wynoszącego 713 600,- 
 Jest to głównie dotacja z budżetu państwa przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy  społecznej. Dotacja ta wpłynęła na konto budżetu gminy w kwocie 373 300,- tj.52,8% planu  w wysokości 
707 600,- 

Rozdział 85214 – w rozdziale tym zrealizowane zostały następujące dochody:

1	 dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków – 8 600 000,-tj. 95,6% planu w kwocie 8 997 900,- 
2	zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami wyniosły 19 133,-tj. 40,3%  planu wynoszącego 47 430,-
3	wpływy z tytułu 10% odpłatności za posiłki spożywane przez uczniów korzystających z obiadów finansowanych przez MOPS na podstawie decyzji administracyjnych zaplanowane zostały w kwocie 8 730,-

rozdział 85215 - w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody w wysokości 250 387,- tj 98,1% wielkości planowanej na 2014 rok. Są to dochody z tytułu:
  1  zwrotu dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami
       w kwocie 2 186,-
  2  dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków 
       energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty 
       obsługi tego zadania w kwocie 248 201,- W okresie sprawozdawczym środki te 
       wpłynęły na konto  gminy w 100%.
 
Rozdział 85216 – na zasiłki stałe z pomocy społecznej wpłynęła dotacja z budżetu państwa kwocie 3 990 000,- tj, 82,7% planu wynoszącego 4 825 700,- Zrealizowane zostały również dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych a wypłaconych z dotacji i środków gminy w kwocie 23 870,- tj 42,6% planu w wysokości 56 000,-

Rozdział 85219 - w okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody w tym rozdziale wyniosły 1 966 279,- tj.55,0% planu w kwocie 3 573 440,- Jest to głównie dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dochody z najmu lokali i terenu, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika. Ponadto do budżetu gminy wpłynęła dotacja z budżetu państwa  na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust1 pkt9 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 7 290,- tj. w 100%

 rozdział 85228 - w zakresie usług opiekuńczych osiągnięte zostały dochody w kwocie 
229 612,- tj 50,6% planu wynoszącego 454 080 w tym m.in.:

1	dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 170 265,- tj. w 50,2% planu wynoszącego  338 900,-
2	dotacja  na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych została przekazana z budżetu państwa w kwocie 59 100,- tj. w 51,4% planu w kwocie 115 000,-

rozdział 85231 – w ramach pomocy dla cudzoziemców wpłynęła dotacja celowa w  kwocie 18 600,- tj 100,0% planu na 2014 rok z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

rozdział 85295 - w tym rozdziale zrealizowane zostały dochody w kwocie 3 171 875,- tj. 52,6% planu wynoszącego 6 032 901,- w tym głównie:

	dochody własne z tytułu refundacji ze środków Powiatowego Urzędu Pracy wypłaconych przez MOPS świadczeń bezrobotnym bez prawa do zasiłku wykonujących pracę na rzecz Gminy w ramach programu prac społecznie użytecznych. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, refundacja dokonywana jest w wysokości nie wyższej niż 60% i  wyniosła 109 752,-tj.31,0% planu wynoszącego 354 000,-.
	 dotacja celowa z budżetu państwa  na realizację programu “pomoc państwa w zakresie dożywiania” została przekazana w kwocie 2 026 824,-tj. 48,3% planu na 2014 rok w wysokości 4 200 000,-
	dotacja celowa z budżetu państwa  na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz realizację programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 810 206,- tj. 65,5% wielkości planowanej na 2014 rok
	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 

      217 969,-. Są to środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Po prostu pracuj –
      aktywizacja osób niepełnosprawnych  w Radomiu w latach 2013-2014” w kwocie 
      170 579,- tj.100% planu wynoszącego 170 579,- oraz dotacja z budżetu państwa 
      na realizację tego zadania w wysokości 47 391,- tj.100% wielkości planowanej na 
      2014 rok.





853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ



W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 2 032 228,- tj. 50,0% planu wynoszącego 4 62 481,- z tego
 1.  dochody własne z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku w kwocie
      88 800,- tj. w 33 4% planu  na 2014 rok w wysokości 265 500,-
2.   dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na sfinansowanie projektu ”Wracam do 
      Pracy – wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego 
       mieszkańców Radomia w latach 2012 - 2014” w kwocie 344 107,- tj. 62,5% planu
       wynoszącego 550 811,- 
3.  projekt systemowy „Aktywność szansą na lepsze jutro” – na realizację tego projektu
     zaplanowane zostały środki z Unii Europejskiej w kwocie 1 416 804,- a wykonane 
      w kwocie 1 222 045 tj. w 86,3% oraz dotacja z budżetu państwa w wysokości 
     75 007,- tj w  100% wielkości planowanej na 2014 rok     
4.   projekt „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem 
      cyfrowym” Na realizację tego projektu zaplanowane zostały środki z Unii Europejskiej 
      w kwocie 1 180 684,- i środki z budżetu państwa w wysokości 208 356,-.  
     W I półroczu br.  na konto gminy wpłynęły środki unijne w kwocie 109 703,-
      i dotacja celowa w wysokości 19 359,-
	projekt „Radom – siła współpracy” Na zadanie to wpłynęły środki z Unii Europejskiej w kwocie 18 186,-tj. 39,2% planu wynoszącego 46 410 oraz środki  z budżetu państwa  w kwocie 3 209,- tj. 39,2% planu na 2014 rok  w wysokości 8 180,-



854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA


W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej osiągnięte zostały dochody w kwocie 
3 001 270,- tj.99,6% planu na 2014 rok  Jest to głównie dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


W  zakresie  gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska zrealizowane zostały dochody w kwocie 12 300 187,- tj. 54,0% planu w kwocie 22 782 282 w tym m.in.: 
1.	wpływy z tytułu darowizny wpłacanej przez Wodociągi Miejskie na budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej  zaplanowane zostały na kwotę 20 000,- Wpłaty dokonywane są na podstawie ostatecznych rozliczeń  inwestycji. Rozliczenie wpłat nastąpi w II półroczu br.
2.	dotacja celowa z Unii Europejskiej w kwocie 1 932 627,- związana jest z dofinansowaniem projektu pn: ”Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Radomiu”, Zadania ujęte w projekcie zrealizowane zostały w latach 2007 – 2012. Wniosek o płatność zostanie złożony w lipcu br.
3.	środki wynikające z rozliczenia wydatków związanych z realizacją zadania „Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu” oraz zwrotu naliczonego podatku VAT z tytułu korekt deklaracji tego podatku w kwocie 2 145 030,- Kwota ta zrealizowana została w 100,0%.
4.	dotacja z funduszy celowych na realizację zadania pn: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Radomiu” zaplanowana została w kwocie 2 007 000,-. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na ten cel.
5.	wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pobierane przez  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i przekazywane do budżetu gminy na podstawie art. 402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska  - 1 924 748,- tj. 237,6% planu w kwocie 810 000,- Wysokość wpływów zależna jest  od terminowości i wysokości wpłat dokonywanych przez podmioty gospodarcze.
6.	dochody z tytułu grzywien i kar naliczonych decyzjami administracyjnymi od osób
      fizycznych i prawnych za usuwanie lub zniszczenie drzew i krzewów bez zezwolenia 
      zostały zrealizowane w kwocie 29 702,- tj. 110,0%% planu w wysokości 27 000,-
7.	dochody dotyczące zwrotu naliczonego podatku VAT z tytułu korekt deklaracji za lata 2009-2011 w związku z przekazaniem sieci wod - kan w postaci aportu do Wodociągów Miejskich w kwocie 262 128,- tj.122,9% planu wynoszącego 213 325,-
8.	dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowych parków miejskich: Stary Ogród, Leśniczówka i Park im. T. Kościuszki w Radomiu” w kwocie 7 805 386,- tj. 50,2% planu wynoszącego 15 562 850,-


DZIAŁ 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zrealizowane został dochody w kwocie 19 500,- tj. 100,0% wielkości planowanej na 2014 rok.  Jest to zwrot niewykorzystanej na zakup projektora multimedialnego dotacji przez Radomski Klub Środowisk Twórczych „Łaźnia”
Krótki termin realizacji zadania i warunki pogodowe uniemożliwiły ustalenie właściwych parametrów technicznych dla planowanego zakupu sprzętu w grudniu 2013 roku. Stąd zwrot dotacji do budżetu.


DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT


W zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie 5 226,-tj. 107,4% planu wynoszącego 4 864,-  Są to wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.






DOCHODY POWIATU


W okresie I półrocza 2014 roku dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie 
155 059 202,- tj. w 51,7%  planu po zmianach wynoszącego 299 904 722,-

Realizacja  planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 


DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO


W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 10 992,- tj.45,8% planu w wysokości 24 000,-.  Są to środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.



DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE


Dział ten obejmuje dochody z budżetu państwa oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu – „Nowa szansa- aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6m-cy”. W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały dochody z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 563 605,-tj.82,0% planu  na 2014 oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 203 162,-tj.167,6% wielkości planowanej na rok bieżący. 


DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ


W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 29 716 600, natomiast zrealizowane w kwocie 2 361,- w tym m.in.:

	wpływy z tytułu opłat dotyczących wagi preselekcyjnej zostały zaplanowane w kwocie 500 000,- Obecnie trwają badania Inspekcji Transportu Drogowego a po ich zakończeniu zostanie wydane pozwolenie umożliwiające naliczanie opłat dotyczących wagi i prędkości samochodów. 
	refundacja przez firmę „FENIKS” kosztów energii tunelu w ul.Grzecznarowskiego  - 553,- tj. 13,8% planu w kwocie 4 000,-
	dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na:

-  „Budowę obwodnicy południowej w Radomiu” zaplanowana została kwota 
    11 712 600,-. W I półroczu br. nie wpłynęły środki na ten cel,
-  „Przebudowę drogi krajowej nr 9- ulicy Słowackiego na odcinku od ronda Matki 
    Bożej Fatimskiej do granic miasta” zaplanowano środki w kwocie  17 500 000,-.
    W okresie sprawozdawczym  środki te nie zostały zrealizowane.
      

DZIAŁ – 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 


W zakresie gospodarki mieszkaniowej w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie 2 146 708,- tj. 83,9% planu na 2014 rok w wysokości 2 559 000,- w tym:
1.   dochody z tytułu dostarczania mediów do budynków mieszkalnych stanowiących
      własność Skarbu Państwa  wyniosły 33 065,- tj.25,8% planu wynoszącego
       128 000,- Nie uiszczane przez najemców  na bieżąco opłaty z tytułu mediów 
       są egzekwowane przez RTBS „Administrator” na drodze sądowej.
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki 
     gruntami i nieruchomościami w kwocie 130 000,-tj. 46,4% planu wynoszącego 
     280 000,- 
	dochody własne z tytułu odpisu od wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa wyniosły 1 982 488,- tj. 92,2% planu w kwocie 

      2 150 000,-



DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA



Dział ten obejmuje głównie dochody z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 820 566,- tj. 50,9% planu wynoszącego 1 612 020,- 
z tego:

Rozdział 71013 – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące wykonania części prac modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej miasta Radomia – I-etap -30 000,- Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014 roku.
 
Rozdział 71014 - dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotycząca wykonania części prac modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej miasta Radomia –II etap -35 000,- Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014 roku.
Ponadto w I półroczu br. zrealizowane zostały dochody ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego kartograficznego w kwocie 394 287,-tj 46,4% planu na 2014 rok.

Rozdział 71015 - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 374 766,- tj 53,8% planu wynoszącego 696 020,-.

Rozdział 71095 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 51 174,- Jest to refundacja środków z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie projektu „Technika i nowoczesność”



 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA


W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 213 879,- tj.60,6% założonego na 2014 rok planu w wysokości 353 016,-w tym m.in:

Rozdział 75011 – dotacja celowa  na wydatki bieżące pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 160 363,- tj. 53,8% planu w wysokości 297 816,- 

Rozdział 75045 - na kwalifikację wojskową w I półroczu br. do budżetu gminy wpłynęła kwota 53 500,- tj.97,3% planu na 2014rok.


DZIAŁ 754– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
                       PRZECIWPOŻAROWA


W zakresie bezpieczeństwa publicznego osiągnięte zostały dochody w kwocie 
13 322 071,- tj.59,0% planu wynoszącego 22 587 078,- 
Jest to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona 
na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
oraz na dofinansowanie inwestycji pn: „Budowa JRG nr 2 w Radomiu przy
ul. Ziętalów” - 13 322 071,- tj. 58,9% wielkości planowanej na 2014 rok
 w wysokości  22 587 078,-




DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM


Zrealizowane dochody tego działu wynoszą 22 404 573,- tj. 46,9% planu na 2014 rok w kwocie 47 754 511,- w tym:

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody powiatu wynoszą 
3 403 944,-tj. 61,4% planu w kwocie 5 540 000,- z tego m.in:

1   wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2 279 881,- tj. 53,0% planu w wysokości 
     4 300 000,-
2.  wpływy za zajęcie pasa drogowego – 1 100 085,- tj. 91,7% planu wynoszącego 
      1 200 000,-
3.  wpływy z opłat za karty wędkarskie – 2 660,-tj 66,5% planu w kwocie 4 000,-
4.  dochody z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób 
     niepełnosprawnych  realizowane na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.
      Prawo o ruchu drogowym wyniosły 9 650,- tj.48,3% planu w kwocie 20 000,-
5    opłata za wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia 
       kierowców oraz rozszerzenie zakresu tego wpisu, także z tytułu opłat za wpis do
       ewidencji instruktorów w kwocie 2400,- tj. 24,0% planu wynoszącego 10 000,-

Rozdział 75622 – rozdział ten obejmuje udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 19 000 629,- tj.45,0% założonego na 2014 rok planu w wysokości 42 214 511,- w tym:
1. 10,25 % udział we wpływach  z podatku dochodowego od osób fizycznych – 
    18 078 863tj. 44,3% planu wynoszącego 40 814 511,-
2. 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 921 766,- tj.65,8% planu w 
    kwocie 1 400 000,-



DZIAŁ -758 - RÓŻNE  ROZLICZENIA


Z budżetu państwa przyznane zostały dla powiatu  subwencje w wysokości 
175 229 865,- które w okresie I półrocza 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 096 387,- tj. w 58,8% w tym:

Rozdział 75801 -część oświatowa – 91 418 424,- tj. 61,5% planu w kwocie 
148 554 940,- Odchylenie wykonania tej części subwencji w stosunku do planu wynika z przekazania przez budżet państwa środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom “z góry” za miesiąc lipiec 2014r. 
Rozdział 75802 – środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „”Budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu  drogi krajowej nr 9 - ul. Żółkiewskiego w Radomiu.”- 3 319 000,- 
W I półroczu br w/w środki nie wpłynęły na konto budżetu gminy.
Rozdział 75803 - część wyrównawcza – 3 814 506,- tj. 50% planu wynoszącego 7 629 013,-
Rozdział 75832 - część równoważąca – 7 863 456,- tj. 50% planu w wysokości 15 726 912,-









DZIAŁ – 801 - OŚWIATA  I WYCHOWANIE


    Dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości  5 766 552,- tj. w 67,4% planu wynoszącego 8 551 791,- w tym:

1	dochody własne – 529 001,-tj. 68,7% planu w wysokości,- 770 280,-
2	dochody realizowane na podstawie porozumień – 3 984 199,- tj.60,3% planu w kwocie 6 608 879,- w tym;
  -  środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn: „Nauczyciel zawodu – 
      współczesne wyzwania” wyniosły 111 881,- tj. 100% planu na 2014 rok oraz 
       dotacja z budżetu państwa w kwocie 19 744,- tj. 100% wielkości planowanej
  -   środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn:” Rozbudowa i realizacja 
       robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Plastycznych” – 2 388 318,- 
       tj.59,1% planu w kwocie 4 040 839,-
  -   środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację
       projektu „Stop uzależnieniom wybieram aktywność”- zajęcia dodatkowe
       i wyrównawcze dla uczniów radomskich szkół” w ramach Programu Operacyjnego
       Kapitał Ludzki – 498 417,- tj.100,1% wielkości planowanej na 2014 rok. Udział 
      środków krajowych w tym przedsięwzięciu wynosi 12 839,-tj.96,9% wielkości 
      zaplanowanej na 2014 rok  w wysokości 13 245,-
  -   środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Prosta sprawa – kwalifikacje to
       podstawa” wyniosły 395 155,-tj.31,6% planu w kwocie 1 251 628 ,- Udział
       środków krajowych w realizacji tego przedsięwzięcia wynosi 26 137,- tj.81% 
       planu w kwocie 32 277,-.
  -   środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn:” Zwiększenie
       potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” wyniosły 350 819,-tj. 75,1% planu
       w kwocie 467 086,-
   -   środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu” Mój staż- moja 
        przyszłość” wyniosły 207 638,- tj.100% wielkości planowanej na 2014r. 
        oraz środki krajowe w kwocie 12 214,-. Środki wpłynęły do budżetu gminy 
        w 100%
3.   środki  na realizację projektu  Leonardo da Vinci 2012, 2013 – 1 188 352,-
      tj. 111,4% planu wynoszącego 1 066 632,- Przekroczenie planu wynika 
      z nieplanowanego wpływu do budżetu płatności końcowych projektu.
	dochody z innych źródeł wyniosły – 65 000,- tj.61,3% planu wynoszącego

106 000,-. Są to środki przyznane decyzją Ministra Sportu i Turystyki na 
      realizację zadania „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w 
       zapasach w Publicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Radomiu w terminie od 
       01.stycznia do 31 grudnia 2014r.”

Dochody własne w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 80102 – w szkołach podstawowych specjalnych osiągnięte zostały dochody w kwocie 3 686,-tj, 47,9% planu na 2014 rok  Jest to głównie prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

Rozdział 80120 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 
207 597,- tj.63,0% planu wynoszącego 329 461,- Są  to  głównie dochody  z najmu i dzierżawy, prowizji z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

Rozdział 80130 -   w szkołach zawodowych zostały osiągnięte dochody w wysokości 304 664,-tj. 73,8 %.planu na 2014 rok w kwocie 412 822,- Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, środki pochodzące ze sprzedaży zlikwidowanego mienia oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 

Rozdział 80132  - w szkołach artystycznych zrealizowane zostały dochody w kwocie 1651,- tj. w 48,5% planu w wysokości 3 400,- Są to dochody za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych , prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych. 


Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zrealizowały  dochody w kwocie 11 404,- tj 67,5% założonego na 2014 rok planu. Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, oraz prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych



DZIAŁ- 851 – OCHRONA ZDROWIA


W zakresie ochrony zdrowia zostały osiągnięte dochody w kwocie 28 965,- tj. w 48,3% planu wynoszącego 60 000,- 
Są to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Ze środków tych finansowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.



DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA


W I półroczu 2014 roku w zakresie pomocy społecznej zostały zrealizowane dochody w kwocie 5 271 217,-tj. 56,2% planu w wysokości 9 384 801,- w tym:

1	dochody własne -  2760 548,- tj.52,5 % planu po zmianach w kwocie 5 257 808,-
2	dotacje celowe na zadania własne powiatu – 2 242 996,-tj. 64,9% planu wynoszącego 3 456 000,-
3	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi
      – 28 064,- tj. 57,9% wielkości planowanej na 2014 rok w kwocie 48 448,-. Są to
      środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 
      oraz w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z ustawą
      o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4	dotacja celowa z samorządu województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wyścigowej związku z potrzebami osób niepełnosprawnych” zaplanowana została w kwocie 134 492,-  W I półroczu nie wpłynęły środki na ten cel.
5	Dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień – 239 609,-tj. 49,1%  planu wynoszącego 488 053,-

Dochody w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 85201 – w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowane zostały dochody w kwocie 81 673,-tj 47,1% planu wynoszącego 173 523,- Są to głównie wpływy z tytułu odpłatności powiatów za pobyt ich wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Radomia, dochody z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwroty nienależnie pobranych zasiłków oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie podatków

Rozdział 85202– w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 
4 972 607 ,- tj.57,2% planu wynoszącego 8 687 392,- w tym m.in.:

1	 dochody z tytułu dopłat rodzin do kosztów utrzymania osób umieszczonych 
       w Domach Pomocy Społecznej wyniosły 141 679,- tj. 78,7% planu wynoszącego 
      180 000,-
2    wpływy z odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług w Domach Pomocy
     Społecznej w kwocie 2 555 662,- tj. 52,3% planu w wysokości 4 887 950,-
3   wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat składek ZUS 
     i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy za użyczoną
     powierzchnię dla Środowiskowego Domu Samopomocy wynoszą 29 647,-
      tj.103,0% planu  w kwocie 28 790,-
4   dotacje celowe na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej – 2 242 996,-
     tj. 64,9% planu po zmianach w kwocie 3 456 000,-

Rozdział 85204 – rozdział ten obejmuje dochody z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, odpłatność innych powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, zwrot nienależnie pobranych zasiłków  oraz dotacja na finansowanie programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej na 2014 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zostały zrealizowane w kwocie  213 903,- tj.41,2% założonego na 2014 rok planu w wysokości 518 828,-

Rozdział 85214 – rozdział ten obejmuje wpływy z 10% odpłatności za posiłki spożywane przez uczniów korzystających z obiadów finansowanych przez MOPS na podstawie decyzji administracyjnych wyniosły 562,-  tj.28,1% planu w kwocie 2000,-

Rozdział 85220 – odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych wyniosły 
2215,- tj.79,1% założonego na 2014 rok planu w kwocie 2 800,-


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ



W ramach tego działu w I półroczu 2014  roku osiągnięte zostały dochody w kwocie 
383 551,- tj. 67,6% założonego na 2014 rok planu w kwocie 567 400 ,- w tym:

Rozdział 85311 – rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu powiatów
na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników terapii zajęciowej w części nie objętej dofinansowaniem z PFRON w kwocie 10 185,-tj. 43,5% planu wynoszącego 23 430,-. 

Rozdział 85321 – w rozdziale tym wpłynęła dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 263 080,- tj.61,8% planu w kwocie 426 000,- z przeznaczeniem na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

Rozdział 85324 – 2,5% odpis od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na  realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  3% odpis od otrzymanych środków z PFRON na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”  oraz zwrot kosztów sądowych w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi przeciwko osobom, które nie wywiązały się z zapisu umowy na udzielenie przez PFRON pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej i na utworzenie stanowisk pracy – 110 285,- tj.93,5% kwoty planowanej w wysokości 117 970,-.


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA


W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 153 135,- tj.91,2% założonego na 2014 rok planu w wysokości 167 960,- w tym głównie:

Rozdział 85403 – w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych osiągnięte zostały dochody w kwocie 10 614 tj 92,1% planu w wysokości 11 520,- Są to głównie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, oraz wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne osiągnęły dochody w kwocie 599,- tj.45,0% planu wynoszącego 1 330,- Jest to prowizja dla płatników z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego osiągnęły dochody w kwocie 724,-tj. 13,0% planu w kwocie 5570- Są to dochody z najmu i dzierżawy, prowizja dla płatników z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. 

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne osiągnęły dochody w kwocie 26 902- tj. 100,5% planu w wysokości 26 760,-  Są to wpływy z najmu i dzierżawy, z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpływy do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku.

Rozdział  85417 – rozdział ten obejmuje dochody w kwocie 114 128,- tj.93,5% planu wynoszącego 122 000,- Są to głównie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, prowizji dla płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,  wpływy z tytułu zwrotu VAT w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym oraz wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody własne w kwocie 569 810,- tj. 127,3% planu wynoszącego 447 525,-.
Są to głownie dochody z tytułu:
  -  opłat za korzystanie ze środowiska pobierane przez   Urząd  Marszałkowski 
      w Warszawie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przekazywane do 
      budżetu gminy na podstawie art.402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
      –  Prawo Ochrony Środowiska – 550 222,- tj. 183,4% planu wynoszącego
      300 000,-
   -  wpływy z tytułu przejętych przez powiat samochodów w trybie art. 50a i 130a 
       ustawy Prawo o ruchu drogowym – 18 588,-tj. 12,7% wielkości planowanej na
       2014 rok w kwocie 146 475,-







DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


W dziale tym zaplanowane zostały środki  z  Powiatu Radomskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wykonywanie w 2014 roku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Radomskiego   w kwocie 80 800,-, która  została przekazana w 100% 


PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU


Budżet Miasta Radomia w I półroczu 2014 roku zamyka się planowanym deficytem  budżetowym w kwocie 35 060 483,-.
W okresie sprawozdawczym wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 45 887 392,-  
W okresie sprawozdawczym przychody wyniosły 26 961 082,-tj.31,3% założonego na 2014 rok planu. Są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych.
Rozchody w okresie sprawozdawczym  wyniosły 19 000 000,-tj. 37,2% planu wynoszącego 51 064 517,- i wynikają:
- ze spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 
   2 000 000,-
- z udzielonych pożyczek w kwocie 17 000 000,-
Pozostałe spłaty zostaną dokonane w II półroczu 2014 roku zgodnie z zawartymi umowami.

Zadłużenie Gminy Miasta Radomia na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 
394 054 309,- w tym z tytułu:
 - zaciągniętych kredytów                           -  355 000 000,-
 - wyemitowanych obligacji komunalnych  -   39 000 000,-
 - zobowiązań wymagalnych                         -           54 309,-
Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (zobowiązania pozabilansowe) wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą  6 289 172,-

	Zobowiązania wymagalne w kwocie 54 309,-wynikają głównie z  nieodebrania postawionych do dyspozycji kwot z tytułu  wywłaszczenia działek i nieruchomości, zobowiązania z tytułu przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej prawa własności w zamian za odszkodowanie oraz zobowiązania z tytułu stypendiów socjalnych wypłacanych z budżetu Gminy Miasta Radomia. 
Należności na dzień 30.06.2014r.ogółem wyniosły 285 845 207,- i obejmują podatkowe należności budżetowe w wysokości 99 267 520,- oraz niepodatkowe należności budżetowe w kwocie w kwocie 186 577 687,- z tego gotówka i depozyty 41 246 869,-.
  

