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INFORMACJA 
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU 
 
 
Charakterystyka Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na 
lata 2016-2035 w/g stanu na dzień 30.06.2016 roku 

 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 250/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku uchwalona 
została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Radomia na lata 2016-2035. Plan 
na 2016 r., analogicznie do uchwały budżetowej Gminy Miasta Radomia na 2016 rok, po 
stronie dochodów wyniósł 898 165 576,- zł, natomiast po stronie wydatków 
zaplanowano kwotę 932 871 594,- zł. Różnica w wysokości 34 706 018,-zł. jest 
planowanym deficytem budżetowym.  

Dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2016 roku w wysokości 
540 112 240,12 zł., co stanowi około 53% planu, w tym: 

1. Dochody bieżące 520 976 205,13 zł. tj. 53,24% planu, 
2. Dochody majątkowe w tym: 19 136 034,99 zł. tj. 51,32% planu, 
a) Ze sprzedaży majątku 5 315 535,54 zł. tj. 41,94% planu, 

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2016 roku w wysokości 
497 691 275,59 zł., co stanowi około 47% planu w tym: 

1. Wydatki bieżące w tym: 479 473 800,19 zł. tj. 47,37% planu, 
a) na wynagrodzenia  
    i składki od nich naliczane 238 123 769,19 zł. tj. 52,72% planu,  
b) związane z funkcjonowaniem organów JST 26 272 626,32 zł. tj. 50,46% planu, 
c) wydatki bieżące na obsługę długu 4 758 630,53 zł. tj. 41,38% planu, 
d) z tyt. gwarancji i poręczeń 0,00 zł. tj.   0,00% planu, 
e) objęte limitem art. 226 ust. 3 u.f.p. 1 996 404,00 zł. tj. 23,47% planu, 

2. Wydatki majątkowe w tym: 18 217 475,40zł. tj. 50,52% planu, 
a) objęte limitem art. 226 ust. 3 u.f.p.                      13 709 033,64 zł. tj. 25,56% planu, 

3. Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i wykupu obligacji – 12 093 884,36 zł. 
tj. 41,03 % planu 

 4. Kwota długu w wysokości 419 476 845,90 zł. obejmuje: 
a) zaciągnięte kredyty i pożyczki 390 432 528,39 zł. 
b) wyemitowane obligacje komunalne 29 000 000,00 zł.  
c) wymagalne zobowiązania 44 317,51 zł. 
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Wykonanie podstawowych wielkości budżetu miasta na dzień 30.06.2016 roku 
przedstawione zostało w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa, a 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 2016-2035 była zmieniana sześciokrotnie. Korekty 
spowodowane były wprowadzanymi w pierwszym półroczu zmianami budżetu. Dotyczyły 
one w szczególności: 

a) wprowadzenia w latach objętych prognozą dochodów i wydatków bieżących 
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego 
programu „Rodzina 500+”. Za podstawę dla zmian w WPF wzięto Ustawę  
z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  
(DZ.U. 2016, poz. 195), 

b) aktualizacji w latach 2016-2026 kwoty długu w związku z realizacją programu 
pn. „Poprawa jakości powietrza – Część 2 KAWKA” finansowanego w części 
pożyczką z NFOŚiGW, 

c) zwiększenia w 2017 roku dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 
3 084 817,- w związku z dofinansowaniem następujących zadań: 

• Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia – 2 691 831,- 
• Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania  

o Zagrożeniach na terenie Miasta Radomia – 392 986,-, 

d) wprowadzenia dochodów i wydatków bieżących odpowiednio w: 

• 2017 roku – 1 765 329,-, 
• 2018 roku – 433 855,- 

w związku z realizacją zadań pn.: „Profesjonalny nauczyciel – fachowe kadry”, 
„Kreatywne zarządzanie karierą” oraz „Chcemy pracować – innowacje  
w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych”. 

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 30.06.2016 roku przedstawione zostało 
w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF, 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    628 404,00 zł. tj. 18,86% planu 
- wydatki majątkowe – wykonanie    315 096,57 zł. tj.  5,34% planu  
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1. „Chcemy pracować”- innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych 

 Projekt realizowany w latach 2016-2018 w oparciu o umowę POWR.04.01.00-00-
I062/15 z  Ministerstwem Rozwoju będzie polegał na nawiązaniu i rozwinięciu 
współpracy z podmiotami mającymi kreatywne, innowacyjne pomysły na usprawnienie 
systemu opieki nad osobami zależnymi. Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 
2016r. wyniosło 0 zł przy limicie zaplanowanym na ten cel  w kwocie 989 058,00 zł. 
Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2016r. 

 
2.”Kreatywne zarządzanie karierą” 

Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018 w radomskich szkołach zawodowych. 
Celem projektu będzie podniesienie jakości i efektywności edukacyjno-zawodowej. 
Wykonanie wydatków w I półroczu 2016r.  wyniosło 0 zł przy limicie zaplanowanym na 
ten cel  na 2016r. w kwocie 224 063,00. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2016r. 
 
3. „Profesjonalny nauczyciel-fachowe kadry”. 

Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018 w radomskich szkołach zawodowych. 
Realizacja zadania będzie polegała na podniesieniu kompetencji i kwalifikacji 20 
nauczycieli kształcenia zawodowego. Wykonanie w I półroczu 2016r. wyniosło 0 zł przy 
limicie zaplanowanym na ten cel  kwocie 82 894,00 zł. Realizacja projektu nastąpi  
w II półroczu 2016r. 
 
4.Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni 
miejskiej Radomia.  

Projekt jest realizowany w latach 2015-2020 w oparciu o umowę współfinansowaną  
z Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE. Celem projektu jest przystosowanie 
przestrzeni miejskiej miasta Radomia do zmian klimatu. Wykonanie  
wydatków bieżących w I półroczu 2016r. wyniosło 114 520,88 zł przy limicie wydatków 
bieżących w kwocie 774 463,00 zł. oraz limicie wydatków majątkowych zaplanowanych 
na kwotę 3 030 245,00 zł. Realizacja Projektu przebiega zgodnie z umową  
i harmonogramem. Wydatki zostały poniesione na promocję Projektu , pozostałe zadania  
zaplanowano na II półrocze br. 

 

5. Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia. 

Projekt realizowany w latach 2015-2017 na podstawie umowy współfinansowanej  
z Unii Europejskiej w celu umożliwienia interesantom Urzędu oraz określonym 
instytucjom kultury korzystania z wybranych usług świadczonych drogą elektroniczną. 
Wykonanie w I półroczu 2016r. w zakresie wydatków bieżących wyniosło 0 zł. przy 
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limicie wydatków bieżących zaplanowanych na 2016 r. w wysokości 55 350,00zł. 
Zadania związane z realizacją projektu planowane są w II półroczu 2016r.  

 

6. Projekt staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ochrona zasobów środowiska 
podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów 

Projekt realizowany w latach 2016-2017 na podstawie umowy współfinansowanej  
z Unii Europejskiej w celu rozwoju i podniesienia efektywności nauczania 
międzykulturowego poprzez integrację społeczną, wzmacnianie europejskiego wymiaru 
edukacji poprzez promowanie współpracy na szczeblu lokalnym. Przebieg 
 i realizacja Projektu odbywa się przy współudziale Zespołu Szkół Agrotechnicznych 
 i Gospodarki Żywnościowej. Wykonanie w I półroczu 2016r. wyniosło 130 459,30 zł 
przy limicie zaplanowanym na ten cel  w kwocie 415 406,00 zł. i jest zgodne  
z harmonogramem. Wydatki obejmowały koszty związane z pobytem młodzieży na stażu 
w ramach Projektu.   

 

7. Projekt staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – praktyki zagraniczne podniesieniem 
kwalifikacji i mobilności. 

Program był realizowany na podstawie umowy współfinansowanej z Unii Europejskiej  
w celu rozwoju i podniesienia efektywności nauczania międzykulturowego, wzmacniane 
europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy na szczeblu lokalnym. 
Przebieg i realizacja Projektu odbywa się przy współudziale Zespołu Szkół Technicznych 
jako beneficjenta.  Wykonanie w I półroczu 2016r. wyniosło 201 714,37 zł przy limicie 
wydatków zaplanowanych na ten cel na 2016r. w kwocie 327 750,00 zł. Wydatki 
obejmowały koszty związane z pobytem młodzieży na stażu w ramach Projektu. 
Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy. 

 

8. Projekt w ramach Programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne – poznawanie 
zagrożeń czyhających na młodzież w wieku szkolnym takich jak alkohol, narkotyki, 
pornografia 

Program jest realizowany w latach 2016-2017. Celem programu jest przeciwdziałanie 
uzależnieniom i poznawanie jak z tym problemem radzi sobie młodzież z takich państw 
jak Estonia, Norwegia, Litwa (Partnerzy Projektu). Przebieg i realizacja tego Programu 
odbywa się przy współudziale Zespołu  Szkół Technicznych jako beneficjenta. Wykonanie 
w I półroczu 2016r. wyniosło 0 zł przy limicie zaplanowanym na ten cel w kwocie  
19 740,00 zł. Realizację zadań przewidziano w II połowie 2016r. zgodnie  
z harmonogramem  Projektu. 
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9. Projekt w ramach Programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne – tworzenie 
świadomości obywatela europejskiego poprzez edukację medialną.  

Program jest realizowany w latach 2014-2016 Celem programu jest tworzenie 
świadomości obywatela europejskiego poprzez wyjazdy na kursy, szkolenia do państw 
Unii Europejskiej oraz edukacje medialną. Przebieg i realizacja tego Programu odbywa się 
przy współudziale Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 i IV Liceum 
Ogólnokształcącego jako beneficjenta. Wykonanie w I półroczu 2016r. wyniosło 
44 600,00 zł przy limicie zaplanowanym na ten cel w kwocie 44 600,00 zł. W ramach 
zrealizowanej umowy zakupiono pomoce edukacyjne oraz zapłacono za pobyty 
zagraniczne uczniów i nauczycieli biorących udział w Programie. 

 

10. Projekt w ramach Programu ERASMUS+ Mobilność edukacyjna nowoczesne 
narzędzia pedagogiczne.  

Projekt  realizowany w latach 2015-2016. Program był realizowany na podstawie 
umowy współfinansowanej z Unii Europejskiej w celu rozwoju i podniesienia 
efektywności nauczania międzykulturowego, wzmacnianie europejskiego wymiaru 
edukacji poprzez promowanie współpracy na szczeblu lokalnym. Przebieg i realizacja 
Projektu odbywa się przy współudziale PSP Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi jako 
beneficjentem. Wykonanie w I półroczu 2016r. wyniosło 29 960,35 zł przy limicie 
zaplanowanym na ten cel w kwocie 83 915,00 zł. Były to wydatki związane z zakupem 
pomocy dydaktycznych dla uczniów i koszty wyjazdów zagranicznych uczniów  
i nauczycieli biorących udział w Programie. Dalsza realizacja zadań została zaplanowana 
w II półroczu 2016r. zgodnie z umową. 

 

11. Projekt w ramach Programu ERASMUS+ Mobilność edukacyjna specjalności pilnie 
poszukiwane na rynku europejskim specjaliści na miarę europejską. 

Projekt jest realizowany w latach 2016-2017. Celem programu jest tworzenie 
świadomości obywatela europejskiego poprzez edukacje medialną. Przebieg i realizacja 
projektu odbywała się przy współudziale Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich jako 
beneficjenta. Wykonanie w I półroczu 2016r. wyniosło 89 941,22 zł przy limicie 
zaplanowanym na ten cel w kwocie 296 017,00 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono 
na zakup podręczników do nauki języków oraz pobyt I grupy uczniów w Hiszpanii. 
Realizacja zadań przebiega zgodnie z harmonogramem  umowy.   

 

12.Projekt w ramach Programu ERASMUS+ Mobilność edukacyjna współdziałanie  
i współtworzenie. 

Program realizowany w latach 2015-2016 w radomskich szkołach i polega na 
zwiększeniu kompetencji językowych, kompetencji zawodowych nauczycieli języka 
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angielskiego i nawiązanie współpracy ze szkołami w Europie. Wykonanie  
w I półroczu 2016r. wyniosło  17 207,88 zł przy limicie zaplanowanym na ten cel  
w kwocie 17 210,00 zł. Wydatki w I półroczu były realizowane na bieżąco i były zgodne 
z umową.  

 

13. Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na 
terenie miasta Radomia. 

Projekt jest realizowany w latach 2015-2017. w celu zwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa mieszkańców Radomia przed skutkami katastrof. Wykonanie wydatków 
bieżących w I półroczu 2016r. wyniosło 0 zł. przy limicie zaplanowanym na 2016r.  
w wysokości  2 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w oparciu o umowę  
z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Podpisanie umowy planuje się 
w II połowie 2016r. 

 

14. Projekt pn:”Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 
wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów”. 

Projekt jest realizowany w latach 2016-2018. w celu poprawy dostępności usług 
medycznych na terenie miasta Radomia. Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 
2016r. wyniosło 0 zł. przy limicie zaplanowanym na 2016r. w wysokości  33 210,00 zł. 
Zadanie będzie realizowane w II połowie 2016r. 

 

15. 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- 2016 w celu poprawy układu komunikacyjnego 
miasta Radomia. Wykonanie w I półroczu 2016 r. wyniosło 315 096,57 zł przy limicie 
wydatków zaplanowanych na 2016 r. w wysokości 2 050 000,00zł. W ramach zadania 
wykonano ścieżkę rowerową oraz zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej 
dla kolejnego etapu inwestycji. Przewidywany termin przekazania dokumentacji –  
II połowa 2016r.  

 

15.  Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. 

Program jest realizowany w latach 2015-2017r. w celu poprawy jakości usług 
medycznych oferowanych przez Radomski Szpital Specjalistyczny. Wykonanie  
w I półroczu 2016r. wyniosło 0 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 2016 r. 
 w wysokości 730 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2016r. 
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16. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 
informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji. 

Projekt jest realizowany w latach 2015-2018 we współpracy z Województwem 
Mazowieckim w oparciu o umowę nr 120/GW/GW-7/15/ASI, wykonanie w I półroczu 
2016 r. wyniosło 0 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2016r. w wysokości  
58 499,00 zł. Wydatki na dotacje planowane są na koniec sierpnia 2016r. Zadanie jest 
realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu.  

  

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                                   1 368 000,00 zł. tj. 26,45% planu 
- wydatki majątkowe – wykonanie  13 393 937,07 zł. tj. 28,06% planu 

 

1. Dożywianie dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych. 

Zadanie jest realizowane w latach 2014-2016 w oparciu o umowę ze Stowarzyszeniem 
Centrum Młodzieży „Arka”. Celem programu jest ograniczenie problemu niedożywionych 
dzieci na terenie GMR.  Wykonanie w I półroczu 2016r.wyniosło 204 000,00 zł przy 
limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 2016r. w kwocie 305 000,00 zł. 
Realizacja projektu przebiega zgodnie z umową.  

 

2. Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej. 

Zadanie jest realizowane w latach 2014-2016 na podstawie umowy z Caritas Diecezji 
Radomskiej w celu udzielenia specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy domowej  
w zakresie interwencyjnym, prawnym, socjalnym i terapeutycznym. Wykonanie  
w I półroczu 2016r.wyniosło 117 000,00 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 
ten cel na 2016r. w kwocie 117 000,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie  
z harmonogramem.  

3. Prowadzenie Klubu dla Dzieci i Młodzieży o charakterze profilaktycznym. 

Zadanie jest realizowane w latach 2014-2016 w celu prowadzenia profilaktycznej 
działalności edukacyjnej. 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 
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2016r.wyniosło 448 000,00 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 
2016r. w kwocie 591 000,00 zł. Realizacja projektu przebiega zgodnie  
z harmonogramem.  

 

4. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

Zadanie jest realizowane w latach 2014-2016 na podstawie umowy z Towarzystwem 
Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Radomiu. Podstawowym celem Ośrodka jest 
prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej, 
podejmowanych na rzecz osób i rodzin  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
Wykonanie w I półroczu 2016r.wyniosło 254 000,00 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2016r. 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 latach 2014-2016 w oparciu o umowy z Caritas Diecezji 
Radomskiej, Klasztorem OO Bernardynów oraz Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa 
Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Celem programu jest  zapewnienie 
jednego pełnowartościowego posiłku osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej. Wykonanie w I półroczu 2016r.wyniosło 215 000,00  zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2016r. 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 latach 2014-2016 w oparciu o umowę z Caritas Diecezji 
Radomskiej. Celem zadania jest przeciwdziałanie problemowi  bezdomności na terenie 
GMR.  Wykonanie w I półroczu 2016r. wyniosło 130 000,00  zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2016r. w kwocie 260 000,00 zł. Realizacja zadania 
przebiega zgodnie z umową.  

 

7. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023. 

Zadanie zaplanowane na lata 2015-2016. Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 
2016r.wyniosło 0 zł przy zaplanowanym na ten cel na 2016r limicie wydatków 
bieżących -  49 000,00 zł. Realizacja zgodna z harmonogramem. Wykonano opracowanie 
Programu. Płatność jest planowana w II półroczu 2016r. 
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8.   Pomoc materialna dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia 
zatrudnienia na terenie miasta Radomia. 

Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017 i ma na celu wsparcie finansowe dla 
studentów w formie stypendium stażowego. Wykonanie wydatków w okresie 
sprawozdawczym wyniosło 0 zł. przy limicie środków zaplanowanych na 2016r.  
w kwocie 700 000,00 zł. Realizacja zadania jest przewidziana w II półroczu  2016r.   

 

9. Powierzenie Spółce MOSIR wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz 
tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu polegających na 
budowie, utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo-rekreacyjnymi. 

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2031 w celu rozwoju kultury fizycznej  
i sportu wśród mieszkańców miasta Radomia. Wykonanie wydatków w okresie 
sprawozdawczym wyniosło 0 zł. przy limicie środków zaplanowanych na 2016r.  
w kwocie 2 000 000,00 zł. Realizacja zadania jest przewidziana w II półroczu  2016r.   

 

10. Usługa polegająca na opiece utrzymaniu i wsparciu technicznym oraz aktualizacji 
strony internetowej Zwierzęta w Radomiu www.zwierzetaradom.pl 

Zadanie jest realizowane w latach 2016-2019 w celu zwiększenia poziomu świadomości 
społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt. Wykonanie wydatków  
w I półroczu 2016r.wyniosło 0 zł przy limicie  na 2016r. w kwocie  
 1000,00 zł. Faktura  z tytułu wykonania umowy zostanie zapłacona w II połowie 2016r. 

 

11.Budowa kładki nad ul. Osiedlową. 

Zadanie jest realizowane w latach 2015-2016 w celu poprawy układu komunikacyjnego 
i bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców. Wykonanie wydatków w I półroczu 
2016r.wyniosło 380 156,17  zł przy limicie  na 2016r. w kwocie 1 200 000,00 zł. 
Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Roboty zakończono  
i odebrano 20.07.2016r.   

 

12. Budowa kładki nad ul. Szarych Szeregów. 

Zadanie jest realizowane w latach 2015-2016 w celu poprawy układu komunikacyjnego 
i bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców. Wykonanie wydatków w I półroczu 
2016r.wyniosło 720 185,32  zł przy limicie  na 2016r. w kwocie 3 500 000,00 zł. 
Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, wykonano roboty ziemne wraz z infrastrukturą 
podziemną oraz w 50% roboty mostowe. Przewidywany termin zakończenia zadania –  
II połowa 2016r. 
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13.  Budowa sali sportowej w PSP nr 29 przy ul. Ceglanej. 

Zadanie realizowane w latach 2015-2016 w celu poprawy bazy sportowo-edukacyjnej 
szkoły. Wykonanie w I półroczu 2016r. wyniosło 1 444 800,00 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2016r. w kwocie 2 050 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało 
zakończone zgodnie z planem. Rozliczenie zadania nastąpi w II połowie 2016r. 

 

14.  Budowa segmentu dydaktycznego w ZSO nr 6 ul. Jana Kilińskiego. 

Zadanie realizowane w latach 2014-2016 w celu rozwoju infrastruktury szkoły. 
Wykonanie w I półroczu 2016r. wyniosło 1 650 000,00 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2016r. w kwocie 3 000 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało 
zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Rozliczenie zadania nastąpi w II połowie 
2016r. 

 

15. Budowa ul. Gospodarczej.  

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017. Celem zadania jest poprawa układu 
komunikacyjnego miasta Radomia. Wykonanie w I półroczu 2016r. wyniosło 0  zł przy 
limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 2016r.  w kwocie  500 000,00 zł. 
Zadanie realizowane zgodnie z planem. Trwają prace przygotowawcze do 
przeprowadzenia procedury przetargowej. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 
– 2017r. 

 

16. Budowa ul. Malawskiego. 

Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Wykonanie w I półroczu 2016r.wyniosło 0  zł 
przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 2016r. w kwocie  
400 000,00 zł. Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia procedury 
przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia 
inwestycji – 2017r. 

 

17. Budowa ul. Tartacznej. 

Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Wykonanie w I półroczu 2016r.wyniosło 0  zł 
przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 2016r. w kwocie  
500 000,00 zł. Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia procedury 
przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia 
inwestycji – 2017r.  

 

. 
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18. Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. 

Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2031 
Uchwałą Rady Miejskiej nr 132/2015 z dnia 26.06.2015r. Wykonanie w I półroczu 
2016r.wyniosło 5 000 000,00 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 
2016r. w kwocie 8 500 000,00 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana  
w II półroczu 2016 r. 

 

19 Nabycie akcji Spółki port Lotniczy „Radom” S.A. z siedzibą w Radomiu od podmiotu 
zewnętrznego. 

Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029  
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ww cel. Pierwszy wydatek 
zaplanowano na 2017r.  

 

20. Przebudowa Pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego wraz z wyposażeniem. Etap I . 

Zadanie realizowane w latach 2016-2017w celu poprawy jakości usług medycznych 
miasta Radomia. Wykonanie w I półroczu 2016r. wyniosło 0 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2016r. w kwocie 200 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest  
w trakcie realizacji, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2016r. 

 

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

Zadanie realizowane w latach 2013-2016 w celu poprawy układu komunikacyjnego 
miasta. Wykonanie w I półroczu 2016r.wyniosło 3 456 831,56 zł przy limicie 
wydatków zaplanowanych na ten cel na 2016r. w kwocie 19 960 000,00. Plan na 
zadaniu wykonano zgodnie z założeniami:  

- w ramach II etapu – wykonano roboty ziemne i drogowe, oraz roboty mostowe, 
-  w ramach III etapu -  wykonano roboty ziemne i infrastrukturę podziemną przejście 
dla pieszych oraz przejazd dla pojazdów, roboty drogowe w 80% 

 - Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 2016r.   

 

22. Rewitalizacja obiektów po Archiwum państwowym na cele administracyjne przy ul. 
Rynek 1. 

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2018. Wykonanie w I półroczu 
2016r.wyniosło 0 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 2016r. 
 w kwocie 1 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z planem, trwają 
prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.  
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23. Rewitalizacja Parku w dzielnicy Obozisko 

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018. Wykonanie w I półroczu 
2016r.wyniosło 0 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 2016r.  
w kwocie 1 000,00 zł. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. 
Rozpoczęcie robót planuje się w 2017 roku. 

 

24. Rewitalizacja Placu Stare Miasto 

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016. Wykonanie w I półroczu 
2016r.wyniosło 523 200,71 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 
2016r. w kwocie 535 201,00 zł. Przedsięwzięcie zostało ukończone w 2016r.  
W okresie sprawozdawczym nastąpiło rozliczenie finansowe zadania. Realizacja 
zgodna z harmonogramem.  

 

25. Rozbudowa PSP nr 33 przy ul. Kolberga  

Zadanie realizowane w latach 2016-2017 w celu poprawy bazy edukacyjnej szkoły. 
Wykonanie w I półroczu 2016r. wyniosło 0 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 
ten cel na 2016r. w kwocie 800 000,00 zł. Trwają prace budowlane. Przedsięwzięcie 
jest realizowane  zgodnie z harmonogramem. 

 

26. Rozbudowa PSP nr 21 przy ul. Trojańskiej o segment dydaktyczny. 

Zadanie realizowane w latach 2015-2016 w celu poprawy bazy edukacyjnej szkoły. 
Wykonanie w I półroczu 2016r. wyniosło 183 801,81 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2016r. w kwocie 550 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało 
zrealizowane  zgodnie z harmonogramem. Rozliczenie zadania nastąpi w II połowie 
2016r. 

 

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

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2015-2018 w celu rozbudowy układu 
komunikacyjnego miasta. Wykonanie w I półroczu 2016r.wyniosło 0 zł. przy limicie 
wydatków na 2016r. – 5 000 000,00zł.   Przedsięwzięcie jest w trakcie opracowania 
dokumentacji projektowej na wykonanie zadania. Przewidywany termin przekazania 
dokumentacji - 2016r. 
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28. Uzbrojenie terenów przemysłowych. . 

Zadanie realizowane w latach 2012-2016 w celu poprawy atrakcyjności Gminy 
Miasta Radomia jako miejsca lokowania inwestycji poprzez przygotowanie terenów 
przemysłowych. Wykonanie w I półroczu 2016r. wyniosło 0 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2016r. w kwocie 1 000 000,00 zł. Trwają 
przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej. Przewidywany termin 
zakończenia przedsięwzięcia – 2017r. 

 

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

Zadanie jest realizowane w latach 2012-2016r. w celu poprawy jakości i dostępności 
usług medycznych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Wykonanie w I półroczu 
2016r. wyniosło 34 961,50 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 2016 r.  
w wysokości 34 962,00 zł.  

 


