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INFORMACJA 
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU 
 
 
Charakterystyka Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na 
lata 2014-2029 w/g stanu na dzień 30.06.2014 roku 

 

Z początkiem 2014 roku skończył się okres obowiązywania wskaźników 
finansowych wynikających z  art. 169 i art. 170  Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych.  Na mocy przepisów  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do spełnienia relacji 
wynikających z art. 243, który określa indywidualny wskaźnik zadłużenia. Począwszy 
od bieżącego roku budżetowego poprzez wszystkie lata objęte prognozą każda JST  
nie może uchwalić budżetu, w którym wskazana zależność nie zostanie spełniona. 
Konstrukcja indywidualnego wskaźnika zadłużenia  implikuje działania mające na celu 
maksymalizację nadwyżek operacyjnych  celem osiągnięcia możliwie jak najwyższego 
poziomu  omawianej relacji. 

Oprócz opisanych wyżej regulacji wraz z rozpoczęciem 2014 roku, na mocy 
Ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 1646), zostały wprowadzone modyfikacje 
do wskaźnika z art. 243 mające na celu uwzględnienie wyłączeń z tytułu 
zaciągniętych zobowiązań na wkład własny w związku z realizacją projektów 
współfinansowanych przez Unię Europejską. Przepisy te wprowadziły konieczność 
określenia nowego wzoru wieloletniej prognozy finansowej. Został on określony  
w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu 
terytorialnego (Dz.U.  2013, poz. 1736). Z uwagi na fakt, że wspomniane regulacje 
dotyczyły wielkości ujmowanych jedynie w załączniku Wieloletnia Prognoza 
Finansowa, i których zmiany w zakresie przewidzianym ustawą mogą być 
dokonywane przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, zostały 
one wprowadzone Zarządzeniem  Nr 4650/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 
14 stycznia 2014 roku. 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 639/2014 z dnia 9 grudnia 2013 roku uchwalona 
została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2029. 
Plan na 2014 r. po stronie dochodów wyniósł 927 890 498,- zł., natomiast po stronie 
wydatków zaplanowano kwotę 962 950 981,- zł. Różnica w wysokości 35 060 483,-
zł. jest planowanym deficytem budżetowym. 

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetowych zwiększył się  
o kwotę 40 598 654,- zł do wysokości 968 489 152,- zł. 
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W I półroczu 2014 r. zwiększony został również plan wydatków z kwoty 
962 950 981,- zł. do wysokości 1 003 549 635,-zł. 

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet Miasta 
Radomia na dzień 30.06.2014 r. zamknął się planowanym deficytem budżetowym  
w kwocie 35 060 483,- zł. 

Podstawowe wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Miasta Radomia na lata 2014-2029 przedstawiają się następująco: 

  Planowane w wysokości 968 489 152,- zł. dochody budżetowe wykonane 
zostały w I półroczu 2014 roku w wysokości 508 060 585,74 zł., co stanowi 52,46% 
planu, w tym: 

1. Dochody bieżące 490 682 194,56 zł. tj. 56,31% planu, 
2. Dochody majątkowe w tym: 17 378 391,18 zł. tj. 17,91% planu, 
a) Ze sprzedaży majątku   76 064,02 zł. tj.   0,55% planu, 

Planowane w wysokości 1 003 549 635,- zł. wydatki budżetowe zostały 
zrealizowane w I półroczu 2014 roku w wysokości 462 173 194,04 zł., co stanowi 
46,05% planu w tym: 

1. Wydatki bieżące w tym: 430 445 214,14 zł. tj. 51,65% planu, 
a) na wynagrodzenia  
    i składki od nich naliczane 224 871 137,54 zł. tj. 53,47% planu,  
b) związane z funkcjonowaniem organów JST 24 187 768,83 zł. tj. 51,23% planu, 
c) wydatki bieżące na obsługę długu 6 400 104,39 zł. tj. 45,01% planu, 
d) z tyt. gwarancji i poręczeń 0,00 zł. tj.    0,00% planu, 
e) objęte limitem art. 226 ust. 3 u.f.p.                        3 605 828,69 zł. tj.   45,99% planu, 

2. Wydatki majątkowe w tym: 31 727 979,90 zł. tj. 18,65% planu, 
a) objęte limitem art. 226 ust. 3 u.f.p. 4 701 796,49 zł. tj.   6,01% planu, 

3. Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i wykupu obligacji – 2 000 000,00 zł. 
tj. 0,08 % planu 

 4. Kwota długu w wysokości 394 054 308,66 zł. obejmuje: 
a) zaciągnięte kredyty 355 000 000,00 zł. 
b) wyemitowane obligacje komunalne 39 000 000,00 zł.  
c) wymagalne zobowiązania 54 308,66 zł. 

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu miasta na dzień 30.06.2014 roku 
zostało przedstawione i szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania 
budżetu miasta za I półrocze br. 

W ciągu trwania roku budżetowego Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 
Miasta Radomia na lata 2014-2029 zmieniana była ośmiokrotnie. Korekty 
spowodowane były wprowadzanymi w pierwszym półroczu zmianami w budżecie, jak 
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również wynikały z konieczności dostosowania parametrów prognozy do 
zmieniających się przepisów prawnych. Opisane działania dotyczyły w szczególności1: 
a) zwiększenia dochodów i wydatków ogółem w 2015 roku o kwotę o 882 902,- zł,  
w tym dochodów i wydatków bieżących o 347 402,- zł oraz dochodów i wydatków 
majątkowych o 535 500,- zł w związku z wprowadzeniem do WPF nowych zadań; 
b) aktualizacji kwoty długu dokonanej w następstwie realizacji w 2013 roku mniejszej 
kwoty przychodów oraz korekty w latach 2017-2029 wartości znajdujących się  
w pozycji spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych; 
c) wprowadzeniem w latach 2019-2024 innych przychodów niezwiązanych  
z zaciągnięciem długu w kwotach po 3 000 000,- zł w związku ze spłatą pożyczki 
udzielonej spółce Port Lotniczy Radom S.A.;  
d) zwiększenia w latach 2019-2024 wydatków majątkowych odpowiednio w każdym 
roku o 3 000 000,- zł w związku z w/w operacją; 
e) aktualizacji innych pozycji wieloletniej prognozy finansowej, będących 
następstwem dokonywanych zmian i mających charakter rachunkowy. 

W latach objętych prognozą Gmina Miasta Radomia spełnia określoną 
przepisami prawa relację z art. 243 Ustawy o finansach publicznych. Indywidualny 
wskaźnik zadłużenia kształtuje się na stabilnym poziomie i pozwala na realizację 
wydatków budżetowych w zaplanowanych wielkościach.  

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2014 roku przedstawione zostało 
w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykonanie za I półrocze 2014 roku, 
natomiast ich realizacja przebiegła następująco: 

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

- wydatki bieżące – wykonanie  2 267 828,69 zł. tj. 38,98% planu 
- wydatki majątkowe – wykonanie  4 630 922,49 zł. tj.    7,58% planu  
 

1. Projekt "Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego ROF"  

 Projekt realizowany w oparciu o umowę DPT/BDG-II/POPT/112/13 zawartą w dniu 
26.07.2013r. Wykonanie w I półroczu 2014r. wyniosło 24 800,00 zł przy limicie 
zaplanowanym na ten cel  w kwocie 1 724 260,00 zł. Realizacja zadań oraz stopień 
ich zaawansowania przebiega zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu oraz 
bieżącymi ustaleniami z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.        

2. Nauczyciel zawodu współczesne wyzwania. 

Projekt jest realizowany od 01.04.2014r. Wykonanie w I półroczu 2014r. wyniosło 
6 825,21 zł przy limicie zaplanowanym na ten cel  w kwocie 131 625,00 zł. Wydatki 

                                                 
1 Wartości skumulowane z okresu pierwszego półrocza 2014 roku. 



5 
 

są realizowane na bieżąco, pozostała kwota limitu zostanie wydatkowana  
w II półroczu. 

3. Zwiększenie potencjału szkół na Mazowszu.  

Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej z 26.02.2014r. Wykonanie 
w I półroczu 2014r. wyniosło 41 708,04 zł przy limicie zaplanowanym na ten cel  
w kwocie 546 300,00 zł. Zadania realizowane były na bieżąco, pozostałe wydatki są 
planowane w II półroczu br. 

4. Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym. 

Umowa została zawarta w dniu 21.06.2010 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą   
Programy Europejskie a Gminą Miasta Radomia. Wykonanie w I półroczu 2014 r.  
w zakresie wydatków bieżących wyniosło 866 921,18 zł. przy limicie wydatków 
zaplanowanych na 2014 r. w wysokości 939 040,00 zł a w zakresie wydatków 
majątkowych – 280 000,67 zł.  przy limicie wydatków zaplanowanych na 2014r - 
450 000,00  zł. 

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

Projekt jest realizowany w latach 2013-2015. Wykonanie w I półroczu 2014r. 
wyniosło 727 213,34 zł przy limicie zaplanowanym na ten cel  w kwocie  
1 285 597,00 zł. Realizacja zadań przebiega zgodnie z harmonogramem realizacji 
Projektu. 

6. Program Radom siła współpracy „Partnerski projekt z Europejskim Domem 
Spotkań”- Fundacja Nowy Staw. 

Program jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej z dnia 29.01.2014r. 
Wykonanie w I półroczu 2014r. wyniosło 26 020,84 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2014r. w kwocie 54 600,00 zł. Realizacja projektu 
przebiega zgodnie z umową.  

7. Program „uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Comeniusa.  

Program jest realizowany w oparciu o umowy pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji- 
Narodową Agencją Programu a Gminą Miasta Radomia. Wykonanie w I półroczu 2014r. 
wyniosło 78 512,83 zł przy limicie zaplanowanym na ten cel  w kwocie 162 810,00 zł. 
Realizacja zadań oraz stopień ich zaawansowania przebiega zgodnie  
z harmonogramem realizacji Projektu. 

8. Program „uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Regio.  

Program jest realizowany w oparciu o umowy pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji- 
Narodową Agencją Programu a Gminą Miasta Radomia. Wykonanie w I półroczu 2014r. 
wyniosło 51 259,45 zł przy limicie zaplanowanym na ten cel  w kwocie 122 333,00 zł. 
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Realizacja zadań oraz stopień ich zaawansowania przebiega zgodnie  
z harmonogramem realizacji Projektu. 

9. Projekt mobilności w Programie Leonardo da Vinci „uczenie się przez całe życie”.  

Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu 
Edukacji – Narodową Agencją Programu a Gminą Miasta Radomia. W okresie 
sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 157 258,66 zł. przy limicie 
wydatków zaplanowanych na 2014r. w wysokości 280 638,00 zł. Realizacja Projektu 
przebiega zgodnie z harmonogramem umowy. 

10. Stop uzależnieniom wybieram aktywność. 

Wykonanie w I półroczu 2014r. wyniosło 287 309,14 zł przy limicie zaplanowanym na 
ten cel  w kwocie 570 601,00 zł. Realizacja zadań przebiega zgodnie z umową. 

11. Budowa obwodnicy południowej w Radomiu. 

Program jest realizowany od 2009 r. - umowa w trakcie realizacji. Wykonanie za           
I półrocze 2014 r. wyniosło 4 196 391,59 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 
2014r. w wysokości 45 000 000,- zł. 

12. Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej na uzbrojenie 
terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia. 

Projekt jest realizowany w latach 2013-2015. Wykonanie w I półroczu 2014r. 
wyniosło 0 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2014r. w wysokości                 
500 000,00 zł. Zgodnie z procedurami prawa zamówień publicznych w kwietniu br. 
został wyłoniony  wykonawca zadania, z którym w czerwcu 2014r. została podpisana 
umowa o realizację projektu. Realizacja wydatków zaplanowanych na 2014r. nastąpi 
w II półroczu. 

13. Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu – ul. Wojska Polskiego                            
i ul. Żółkiewskiego na odc. od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz  
z przebudową ul. Zwolińskiego – budowa węzła drogowego nad torami PKP  
w ciągu drogi krajowej nr 9- ul. Żółkiewskiego.   

Zadanie realizowane w latach 2002- 2015. Wykonanie w I półroczu 2014 r. wyniosło 
97 176,38 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 2014 r. w wysokości                 
15 000 000,00 zł. W miesiącu kwietniu 2014r. została podpisana umowa z głównym 
wykonawcą Projektu. W okresie sprawozdawczym wykonawca dokonywał aktualizacji 
dokumentacji projektowej.  

14. Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. 

Program jest realizowany od 2014 do 2015r. Wykonanie w I półroczu 2014r. wyniosło 
0 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 2014 r. w wysokości 50 000,00 zł. 
Radomski Szpital Specjalistyczny jest na etapie przygotowania procedury 
przetargowej na wyłonienie wykonawcy ww. zadania.   
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15. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie 
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW). 

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o Aneks Nr 4 zawarty w dniu  
29.04.2014 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu BW oraz 
umowę o udzielenie dotacji w roku 2014 zawartą w dniu 29.04.2014 r. Wykonanie  
w I półroczu 2014 r. wyniosło 57 353,85 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 
2014r. w wysokości 57 354,00 zł.  Zadanie jest realizowane zgodnie  
z harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu. 

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

Projekt realizowany na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy 
zawartej w dniu 14.07.2009r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą 
Miasta Radomia. Zgodnie z aneksem  do umowy wydatki związane z realizacją 
projektu zostały przeniesione na rok 2015. 

  

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 
partnerstwa publiczno-prywatnego 

- wydatki bieżące – wykonanie    0 zł  
- wydatki majątkowe – wykonanie 0 zł 
 
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż 
wymienione w pkt 1.1 i 1.2) 
 
- wydatki bieżące – wykonanie                                  1 338 000,00 zł. tj. 66,14% planu 
- wydatki majątkowe – wykonanie       70 874,00 zł. tj.    0,41% planu 
 
1. Dożywianie dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych. 

Zadanie jest realizowane w oparciu o umowę ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży 
„Arka”. Wykonanie w I półroczu 2014r. wyniosło 204 000,00 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2014r. w kwocie 305 000,00 zł. Realizacja projektu 
przebiega zgodnie z umową.  

2. Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej. 

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy z Caritas Diecezji Radomskiej. 
Wykonanie w I półroczu 2014r.wyniosło 117 000,00 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2014r. w kwocie 117 000,00 zł. Zadanie jest 
realizowane zgodnie z harmonogramem.  
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3. Prowadzenie Klubu dla Dzieci i Młodzieży o charakterze profilaktycznym. 

Na realizację ww. zadania zawarte zostały umowy ze Stowarzyszeniem Centrum 
Młodzieży „Arka”, Caritas Diecezji Radomskiej oraz Stowarzyszeniem Katolicki Ruch 
Antynarkotyczny „Karan”. Wykonanie w I półroczu 2014r.wyniosło 448 000,00 zł przy 
limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 2014r. w kwocie 591 000,00 zł. 
Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.  

4. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci 
Oddział Powiatowy w Radomiu. Wykonanie w I półroczu 2014r. wyniosło  
254 000,00 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 2014r. w kwocie 
380 000,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. 

5. Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie 
samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym,  
z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności. 

Zadanie jest realizowane w oparciu o umowy z Caritas Diecezji Radomskiej, 
Klasztorem OO. Bernardynów oraz Caritas Palotyńska Prowincji Chrystusa Króla 
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.  Wykonanie w I półroczu 2014r. wyniosło 
185 000,00  zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 2014r. w kwocie 
370 000,00 zł. Realizacja projektu przebiega zgodnie z umową.  

6. Zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia  
w domu dla bezdomnych kobiet i noclegowni dla kobiet i mężczyzn. 

Zadanie jest realizowane w oparciu o umowę z Caritas Diecezji Radomskiej. 
Wykonanie w I półroczu 2014r. wyniosło 130 000,00  zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2014r. w kwocie 260 000,00 zł. Realizacja zadania 
przebiega zgodnie z umową.  

7. Koszty utrzymania projektu Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. 

Wydatki na realizację ww. zadania zaplanowano od 2015r. 

8. Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz  
z wyposażeniem. 

Realizacją ww. zadania zajmuje się  Radomski Szpital Specjalistyczny. Wykonanie  
w I półroczu 2014r. wyniosło 0  zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 
2014r. w kwocie 5 000,00 zł. Radomski Szpital Specjalistyczny jest na etapie 
przygotowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy 
przedmiotowego zadania.  
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9. Budowa budynku administracyjno-socjalno-garażowego z masztem antenowym na 
budynku o wysokości 25m Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 wraz  
z infrastrukturą techniczną oraz dwoma zjazdami od ul. Ziętalów. 

Zadanie jest realizowane w latach 2008-2015. Wykonanie w I półroczu 2014r. 
wyniosło 0  zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 2014r. w kwocie  
4 000 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Wykonanie limitu wydatków 
przewiduje się w II półroczu br.  

10. Budowa parku miejskiego Ustronie. 

Wykonanie w I półroczu 2014r. wyniosło 0  zł przy limicie wydatków zaplanowanych 
na ten cel na 2014r. w kwocie 1 000 000,00 zł. W czerwcu br. została podpisana 
umowa na realizację i nadzór inwestorski I etapu zadania. Realizacja i rozliczenie 
zleconego zakresu prac nastąpi w II półroczu 2014r. 

11. Budowa ul. Pasterskiej wraz z drogą wewnętrzną od ul. Pasterskiej do 
 ul. Hodowlanej.  

Wykonanie w I półroczu 2014r. wyniosło 0 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2014r. w kwocie 500 000,00 zł. Zadanie jest  
w trakcie opracowywania procedury przetargowej. 

12. Budowa ul. Terenowej. 

Wykonanie w I półroczu 2014r. wyniosło 0 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2014r. w kwocie 300 000,00 zł. W miesiącu czerwcu 
została rozpoczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania. 

13. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Radomiu. 

Wykonanie w I półroczu 2014r.wyniosło 21 509,99 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2014r. w kwocie 2 800 000,00 zł. Zadanie w trakcie 
realizacji trwają prace przygotowawcze do podpisania umowy z wykonawcą. 

14. Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Południe. 

Wykonanie w I półroczu 2014r. wyniosło 0 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2014r. w kwocie 160 400,00 zł. Zadanie w trakcie 
realizacji trwają prace przygotowania dokumentacji przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Południe”. 

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

Wykonanie w I półroczu 2014r. wyniosło 24 600,00 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2014r. w kwocie 6 250 000,00 zł. Umowa  
z głównym wykonawcą zadania została podpisana w miesiącu maju 2014r.  
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16. Rozbudowa centrali telefonicznej. 

Wykonanie w I półroczu 2014r. wyniosło 24 764,01 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2014r. w kwocie 30 000,00 zł. Zadanie zostało 
zrealizowane zgodnie z planem. 

17. Termomodernizacja budynków Amfiteatru przy ul. Parkowej, Śniadeckich  
i Daszyńskiego realizowanych w ramach projektu „Termomodernizacja oraz 
wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu”. 

Wykonanie w I półroczu 2014r. wyniosło 0 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2014r. w kwocie 63 600,00 zł. 

18. Termomodernizacja budynków Resursy Obywatelskiej ul. Malczewskiego  
realizowanego w ramach projektu „Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia 
na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu”. 

Wykonanie w I półroczu 2014r. wyniosło 0 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2014r. w kwocie  1 000,00 zł. 

19. Trasa N-S (od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego) - etap I odcinek od  
ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - II etap. 

Wykonanie w I półroczu 2014r. wyniosło 0 zł. Wydatki na ww. zadanie zostały 
zaplanowane od 2015r. 

20. Zakup autobusów hybrydowych zasilanych CNG dla potrzeb Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu wraz ze szkoleniem kierowców. 

Wykonanie w I półroczu 2014r. wyniosło 0 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2014r. w kwocie 500,00 zł. Trwają prace 
przygotowawcze nad projektem. 

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

Zadanie zostało rozpoczęte w 2012 r. Wykonanie w I półroczu 2014 r. wyniosło 0 zł. 
przy limicie wydatków na 2014 r. w wysokości 2 045 000,00 zł. Radomski Szpital 
Specjalistyczny jest na etapie wyłonienia wykonawców ww. zadania. 

 


