
 

Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o szczegółowe pisemne wyjaśnienia na temat: 
przyczyn powstania należności wymagalnych Gminy Miasta Radom w kwocie 
98.010.925 zł wg stanu na  30.06.2015 r. - jakich to konkretnie tytułów one  dotyczą 
oraz jakie czynności podjęła Gminy w celu zmniejszania ich poziomu.  
 
Odpowiedź: 

- należności wymagalne Gminy powstałe na koniec II kwartału 2015r. dotyczą najmu  
i dostawy mediów do lokali socjalnych Gminy, zwrotu świadczeń na Fundusz 
Alimentacyjny, wpływów z opłat lokalnych pobieranych przez jst, kar umownych,   
strefy płatnego parkowania, czynszów za  dzierżawę wieczystą, najmu 
lokali,  refundacji na utworzenie nowych miejsc pracy itp. Gmina prowadzi w tym 
zakresie czynności windykacyjne na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 

 

Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o zwięzłe wyjaśnienia na temat 
,,pozostałych należności" w kwocie  115.956.700 zł wykazanych w sprawozdaniu  
Rb-N wg stanu na 30.06.2015r. w tym w szczególności pozostałych należności  
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 66.359.359 zł 
oraz  z tytułu innych niż wymienione w kwocie 47.648.093 zł.  

Odpowiedź: 

Pozycja pozostałe należności obejmuje: 

- należności  tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, na które składają 
się m.in. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, należności z Urzędów 
Skarbowych, podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należności dotyczące ochrony 
środowiska  

 - pozostałe -  dotyczą  m in. prowizji od dochodów Skarbu Państwa, należności  
z użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego we własność, sprzedaży, należności z tytułu opłat geodezyjnych, 
komunikacyjnych. 

-  należności z tytułu dostaw towarów i usług -  należności zafakturowane 

 

 



Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą o podanie  struktury procentowej i czasowej 
konkretnych tytułów  wchodzących w skład należności przeterminowanych 
wykazanych przez Miasto Radom wg stanu na30.06.2015r. 

Odpowiedź: Struktura głównych tytułów należności wymagalnych za II kw. 2015 
roku: 

- dłużnicy alimentacyjni – 7,7%, 

- zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 18,4%, 

- najem lokali i dostawy mediów – 24,8%, 

- należności wymagalne podatkowe – 31,4%, 

- pozostałe 17,7%. 

Informujemy, że nie jest możliwe ustalenie czasokresu obejmującego należności 
wymagalne. Mamy tu do czynienia z ilością kilkudziesięciu tysięcy tytułów, których 
nie jesteśmy w stanie zbadać. Poza tym Gmina Miasta Radomia, na podstawie 
sprawozdań z jednostek podległych, sporządza zestawienie zbiorcze, a co za tym idzie 
nie posiada wszystkich materiałów źródłowych. Te znajdują się u podległych 
jednostek.  

Pytanie 4. Proszę o odpowiedź na pytanie jakie jest zadłużenie poszczególnych 
spółek, w których Gmina Miasta Radomia ma udziały. 

Nazwa Spółki 

Zadłużenie z tytułu kredytów 

i pożyczek - stan na dzień 

30.06.2015r. 

MPK Sp. zo.o 8 451 471,00 

MOSIR Sp.zo.o 0,00 

Port Lotniczy Radom S.A. 19 926 430,00 

RADPEC S.A 3 288 260,13 

RTBS Administrator 58 669 060,07 

Wodociągi Miejskie Sp.zo.o 75 292 620,01 

RADKOM Sp. zo.o 0,00 

Rewitalizacja Sp. zo.o 4 403 030,21 

Razem 170 030 871,42 

 

 

 

 



Pytanie 5. Prosimy o podanie przyczyn wystąpienia wymagalnych zobowiązań Gminy 
w kwocie 43.756 zł wg stanu na 30.06.2015 r. i jakich tytułów one dotyczą.  

Odpowiedź: 

- zobowiązania wymagalne w kwocie 43 756 zł dotyczą postawionych do dyspozycji  
i nieodebranych  kwot odszkodowań z tytułu przeniesienia z nakazu organu władzy 
prawa własności , zobowiązania z tytułu wywłaszczenia działek, nieodebrane kwoty 
stypendiów socjalnych.  

Pytanie 6. Czy Miasto korzysta z programów rozwojowych pochodzących ze środków UE   

Odpowiedź: Tak 

Pytanie 7.  Jaka część poszczególnych inwestycji finansowana jest  dotacjami 

Odpowiedź: Inwestycje realizowane przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z UE: 

-„Przebudowa drogi nr 9 i 12 w Radomiu –ul. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego - budowa 
węzła drogowego nad torami PKP” – 85% (dotacja z UE) oraz środki własne 

-„Budowa obwodnicy południowej” – 56% (dotacja UE) oraz środki własne 

Ponadto dofinansowanie z innych źródeł: 

-„Budowa ul. Młodzianowskiej”- ok. 20%( środki z rezerwy budżetu państwa) zaangażowane w 
budżecie roku bieżącego oraz środki własne. 

Pytanie 8. Co jest przedmiotem sprzedaży mienia (założonego w budżecie ) i jakie jest 
aktualne wykonanie założonej kwoty na rok bieżący 

Odpowiedź: Przedmiotem sprzedaży są wycenione nieruchomości  przeznaczone do zbycia. 

Obecne wykonanie założonego planu sprzedaży majątku wynosi 21%. Gmina planuje w roku 
bieżącym sprzedaż na łączną kwotę ok.10 mln.   

 


