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Objaśnienia: 

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XXIV/200/2019 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r w sprawie  Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019-2040, zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały.  
Wprowadza się następujące zmiany: 
  

• dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 roku wprowadzonych Zarządzeniami 
Prezydenta w okresie 29.08.2019 r – 05.09.2019 r. Dochody ogółem wzrosły o 
kwotę 3 940 292  zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 3 940 292 zł,  
a dochody majątkowe pozostały bez zmian. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę  
3 940 292 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3 940 292 zł a wydatki 
majątkowe pozostały bez zmian.  

 
2. Zmienia się załącznik Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XXIV/200/2019 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r w sprawie  Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019-2040 zgodnie z załącznikiem  
do niniejszej uchwały.  

Zmiany dotyczą: 
 

• Aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych 
latach oraz limitów zobowiązań w zadaniu: 

 
- „Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o. o. - 
poprawa infrastruktury sportowej w tym budowa hali sportowo-widowiskowej, budowa 
stadionu piłkarskiego przy ul. Struga 63”. Łączne nakłady finansowe wzrosły o kwotę 
32 100 000 zł.  

 Zaktualizowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
2019 – 2040 w wymienionych powyżej zadaniach wynika z konieczności zapewnienia 
środków do spłaty zobowiązań jakie Spółka zmuszona będzie zaciągnąć celem 
sfinansowania dokończenia budowy hali sportowo-widowiskowej i stadionu piłkarskiego, 
dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu oraz następujących dodatkowych 
inwestycji: 

- wymiana oświetlenia stadionu lekkoatletyczno–piłkarskiego przy ul. Narutowicza 9, 
- przebudowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Rapackiego. 

 W dniu 24 marca 2016 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., w trybie 
przetargu nieograniczonego zawarł Umowę na wykonanie prac projektowych i robót 
budowlanych dotyczących hali widowiskowo – sportowej oraz stadionu piłkarskiego w 
Radomiu z Konsorcjum firm ROSA-BUD S.A w partnerstwie z krakowskim MAXTO Sp. z o.o 
S.K.A. Inwestycja miała początkowo zostać zakończona w terminie 28 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. Termin ten ostatecznie został ustalony na dzień 12 listopada 2018 
roku dla hali, natomiast dla stadionu – 28 lutego 2019 roku. Jednak w wyniku 
narastających opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. 1 marca 2019 roku odstąpił od umowy  
z dotychczasowymi wykonawcami. 
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Na dzień odstąpienia zaawansowanie wykonania prac było następujące: zadanie nr 1- 
hala – zostało zrealizowane w około 85% i zadanie nr 2 –stadion- zostało zrealizowane  
w około 54%. Oceny zaangażowania dokonano na podstawie protokołów robót  
i wypłaconego wynagrodzenia w stosunku do całego zakontraktowanego wynagrodzenia. 

W następstwie powyższego koniecznym stało się ogłoszenie kolejnego przetargu celem 
wyboru nowego wykonawcy, który dokończy realizację inwestycji. 

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 5 lipca 2019 r. przetarg na dokończenie Radomskiego 
Centrum Sportu wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza opiewa na kwotę 67 mln 527 
tys. zł. Przesłało ją konsorcjum stołecznych firm Erekta Budownictwo Sp. z o.o./Interiors 
Karolina Pawlak. Firma daje 5 lat gwarancji. Wartość ta przekracza kwotę jaką MOSiR 
pierwotnie przeznaczył na realizację inwestycji. Na zwiększoną cenę zaoferowaną  
w postępowaniu przetargowym wpływ ma szereg czynników, m.in. wzrost cen materiałów 
i usług budowlanych oraz wynagrodzeń. 

Ponad to aktualizacji ulega zadanie pn.: „Powierzenie spółce MOSIR wykonywania zadania 
z zakresu kultury fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających 
rozwojowi sportu polegających na budowie, utrzymaniu i zarządzaniu obiektami 
sportowo-rekreacyjnymi - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta 
Radomia w zakresie kultury fizycznej i turystyki”.  


