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  Radom, 2008 - 06 - 27 

Informacja 

na Sesję Rady Miejskiej 

w Radomiu w dniu 7 lipca  2008 roku 

dotycz ąca projektów unijnych 

 

Stan zaawansowania realizacji projektów dofinansowa nych ze środków funduszy strukturalnych 
 

Niniejszym przedłoŜone informacje dotyczą postępów prac nad realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Euro-
pejskiej i projektów jednostek podległych Gminie planowanych do przedłoŜenia o dofinansowanie. 

PoniŜsza informacja została opracowana w oparciu o aktualne materiały dostarczone przez wydziały i jednostki organizacyj-
ne Gminy w miesiącu czerwcu br.  Obowiązek comiesięcznego nadsyłania takich sprawozdań został nałoŜony na ww. jednostki na 
potrzeby opracowania informacji na sesje Rady Miejskiej.        

                                                  

Wykaz realizowanych projektów dofinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej  
 

Lp. Nazwa jed-
nostki 

 
Nazwa zadania 

Okres re-
alizacji 

Wartość pro-
jektu 

Wartość do-
finansowania 

z UE 

Nazwa pro-
gramu UE 

 

Etap realizacji / opó ź-
nienia i zagro Ŝenia 

terminowej i rzeczowej 
realizacji projektu 

1. Modernizacja i rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie gminy Radom 
 

1.1 

 
 
Wodociągi Miej-
skie w Radomiu  
Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 

Opracowanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej 
modernizacji i rozbudowy 
systemu zaopatrzenia w wo-
dę dla miasta Radomia  
2004/PL/16/C/PE/017-01 
 
 
 

Data podpi-
sania kon-
traktu: 
02.08.2005r. 
Data zakoń-
czenia kon-
traktu: paź-
dziernik 
2007r.  

 
 

236 000 EUR 
 
 

148.680 EUR 
Fundusz 
Spójności 

Kontrakt został zrealizo-
wany zgodnie z zawartą 
umową, aneksami zmienia-
jącymi terminy oddania 
poszczególnych faz prac i 
harmonogramem rzeczowo 
– finansowym. 
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 Zamówienie uzupełniające 
pn.: „Modyfikacja doku-
mentacji projektowo – kosz-
torysowej dotyczącej mo-
dernizacji i rozbudowy sys-
temu zaopatrzenia w wodę 
dla miasta Radomia”. 
2004/PL/16/C/PE/017-01/1 

Data podpi-
sania kon-
traktu: 
15.11.2006r. 
Data zakoń-
czenia kon-
traktu: paź-
dziernik 
2007 r. 

22 000 EUR 13 860 EUR 

Kontrakt został zrealizo-
wany zgodnie z zawarta 
umową, aneksami zmienia-
jącymi terminy oddania 
poszczególnych faz prac i 
harmonogramem rzeczowo 
– finansowym. 

1.2 Opracowanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej 
na przebudowę i moderniza-
cję kanalizacji sanitarnej, 
ogólnospławnej i sieci wo-
dociągowej dla miasta Ra-
domia 
2004/PL/16/C/PE/017-02 

Data podpi-
sania kon-
traktu: 
02.08.2005r. 
Data zakoń-
czenia kon-
traktu: lipiec 
2007r. 

1 283 000 EUR 669 690 EUR 

Kontrakt został zrealizo-
wany zgodnie z zawartą 
umową, aneksami zmienia-
jącymi terminy oddania 
poszczególnych faz prac i 
harmonogramem rzeczowo 
– finansowym. 

1.3 Opracowanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej 
budowy kanalizacji sanitar-
nej w dzielnicach miasta 
Radomia: Rajec Poduchow-
ny i Nadleśnictwo, Stara i 
Nowa Wola Gołębiowska, 
Pruszaków 
2004/PL/16/C/PE/017-03 

Data podpi-
sania kon-
traktu: 
04.08.2005r. 
Data zakoń-
czenia kon-
traktu: sier-
pień 2007 r. 

484 400 EUR 305 172 EUR 

Kontrakt został zrealizo-
wany zgodnie z zawartą 
umową, aneksami zmienia-
jącymi terminy oddania 
poszczególnych faz prac i 
harmonogramem rzeczowo 
– finansowym. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wodociągi Miej-
skie w Radomiu  
Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamówienie uzupełniające 
do zamówienia pn.: „Opra-
cowanie dokumentacji pro-
jektowo – kosztorysowej 
budowy kanalizacji sanitar-
nej w dzielnicach miasta 
Radomia: Rajec Poduchow-
ny i Nadleśnictwo, Stara i 

Data podpi-
sania kon-
traktu: 
21.07.2006r. 
Data zakoń-
czenia kon-
traktu: sier-
pień 2007 r. 

87 200 EUR 54 936 EUR 

Fundusz 
Spójności 

Kontrakt został zrealizo-
wany zgodnie z zawartą 
umową, aneksami zmienia-
jącymi terminy oddania 
poszczególnych faz prac i 
harmonogramem rzeczowo 
– finansowym. 
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Nowa Wola Gołębiowska, 
Pruszaków”. 
2004/PL/16/C/PE/017-03/1 
 

1.4 Opracowanie wielowarian-
towej koncepcji oraz doku-
mentacji projektowo – kosz-
torysowej na rozbudowę i 
modernizację oczyszczalni 
ścieków dla miasta Rado-
mia. 
2004/PL/16/C/PE/017-04 

Data podpi-
sania kon-
traktu: 
30.08.2005r. 
Data zakoń-
czenia kon-
traktu: listo-
pad 2006r. 

460 000 EUR 289 800 EUR 

Kontrakt został zrealizo-
wany zgodnie z zawartą 
umową, aneksami zmienia-
jącymi terminy oddania 
poszczególnych faz prac i 
harmonogramem rzeczowo 
– finansowym. 

 Zamówienie uzupełniające 
do zamówienia pn.: „Opra-
cowanie wielowariantowej 
koncepcji oraz dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej 
na rozbudowę i moderniza-
cję oczyszczalni ścieków dla 
miasta Radomia”. 
2004/PL/16/C/PE/017-04/1 

Data podpi-
sania kon-
traktu: 
21.07.2006r. 
Data zakoń-
czenia kon-
traktu: listo-
pad 2006r. 

75 900 EUR 47 817 EUR 

Kontrakt został zrealizo-
wany zgodnie z zawartą 
umową, aneksami zmienia-
jącymi terminy oddania 
poszczególnych faz prac i 
harmonogramem rzeczowo 
– finansowym. 

1.5 Pomoc techniczna  
2004/PL/16/C/PE/017-05 

Data podpi-
sania kon-
traktu: 
14.02.2006r. 
Data zakoń-
czenia kon-
traktu: luty 
2007 r. 

33 000 EUR 20 790 EUR 

Kontrakt został zrealizo-
wany zgodnie z zawartą 
umową i określonymi w 
niej terminami, tj. po 
upływie 12 miesięcy od 
daty jego  podpisania.. 

1.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wodociągi Miej-
skie w Radomiu  
Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

InŜynier kontraktu  
2004/PL/16/C/PE/017-06 

Data podpi-
sania kon-
traktu: 
14.03.2007r. 
Data zakoń-
czenia kon-

760 000 EUR 478 800 EUR  

Fundusz 
Spójności 

Wykonawca monitorował 
na bieŜąco realizację 
wszystkich kontraktów 
wykonawczych na roboty 
budowlane (07, 08a, 08b, 
09, 10 i 11). 
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traktu: 
31.12.2010 r. 

1.7 Modernizacja i rozbudowa 
systemu zaopatrzenia w wo-
dę dla miasta Radomia. 
2004/PL/16/C/PE/017-07 

Data podpi-
sania kon-
traktu: 
07.08.2007r. 
Data zakoń-
czenia kon-
traktu: 
07.08.2009r. 

3 589 941,44 
EUR 

2 234 387,31 
EUR 

Wykonawca rozpoczął 
roboty w terminie wyzna-
czonym przez InŜyniera 
Kontraktu, tj. 28.11.2007r.   
Na obecnym etapie robót 
Wykonawca jest w trakcie 
budowy wodociągu wody 
surowej zasilającego gminę 
Zakrzew.  Z powodu sprzy-
jających warunków atmos-
ferycznych Wykonawca 
wykonał duŜo większy 
zakres robót w stosunku do 
zaplanowanych. Zgodnie z 
opinią InŜyniera Kontraktu  
Wykonawca powinien suk-
cesywnie zwiększać poten-
cjał produkcyjny i postęp 
robót zgodnie z Harmono-
gramem. Zaawansowanie 
rzeczowe w stosunku do 
całości kontraktu ocenia się 
na ok. 22%. 

1.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wodociągi Miej-
skie w Radomiu  
Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przebudowa i modernizacja 
kanalizacji sanitarnej, ogól-
nospławnej i sieci wodocią-
gowej dla miasta Radomia – 
zadanie 1. 
2004/PL/16/C/PE/017-08a 

Data podpi-
sania kon-
traktu: 
08.05.2007r. 
Data zakoń-
czenia kon-
traktu: 
08.05.2009r. 

9 141 186,40 
EUR 

5 737 991,13 
EUR 

Fundusz 
Spójności 

Wykonawca rozpoczął 
roboty w terminie wyzna-
czonym przez InŜyniera 
Kontraktu, tj. 06.06.2007r. 
Wykonawca prowadzi ro-
boty na wszystkich trzech 
etapach, na które została 
podzielona realizacja po-
wyŜszego zadania. 
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Etap I – odcinek od węzła 
połączeniowego A do ul. 
Rybnej 
Etap II – odcinek od ul. 
Rybnej do ul. Józefowskiej 
Etap III – odcinek od ul. 
Józefowskiej do Oczysz-
czalni Ścieków. 
śaden z etapów nie został 
zakończony. Całkowita 
długość modernizowanego 
odcinka kolektora sanitar-
nego wynosi 7,6 km. Zgod-
nie z opinią InŜyniera Kon-
traktu, nie ma zagroŜenia w 
dotrzymaniu terminu za-
kończenia robót zgodnie z 
kontraktem. Zaawansowa-
nie rzeczowe w stosunku 
do całości kontraktu ocenia 
się na około 85 %. 

1.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wodociągi Miej-
skie w Radomiu  
Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przebudowa i modernizacja 
kanalizacji sanitarnej, ogól-
nospławnej i sieci wodocią-
gowej dla miasta Radomia – 
zadania 2 – 13. 
2004/PL/16/C/PE/017-08b 

Data podpi-
sania kon-
traktu: 
21.06.2007r. 
Data zakoń-
czenia kon-
traktu: 
21.06.2009r. 

8 775 430,80 
EUR 

5 189 903,90 
EUR 

Fundusz 
Spójności 

Wykonawca rozpoczął 
roboty w terminie wyzna-
czonym przez InŜyniera 
Kontraktu, tj.30.07.2007r. 
W chwili obecnej Wyko-
nawca prowadzi roboty dla 
zadań: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
etap I, 11, 12 etap I, II, III, 
V i 13 etap I.i III.  śadne z 
rozpoczętych etapów reali-
zowanych zadań nie zosta-
ło zakończone. Ze względu 
na sprzyjające warunki 
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pogodowe Wykonawca 
wykonał nieco większy 
zakres robót.  Zaawanso-
wanie rzeczowe w stosun-
ku do całości kontraktu 
ocenia się na 45 %. 

1.10 Budowa kanalizacji sanitar-
nej w dzielnicach miasta 
Radomia: Rajec Poduchow-
ny i Nadleśnictwo, Stara i 
Nowa Wola Gołębiowska, 
Pruszaków. 
2004/PL/16/C/PE/017-09 

Data podpi-
sania kon-
traktu: 
22.05.2007r. 
Data zakoń-
czenia kon-
traktu: 
22.05.2009r. 

 
 

5 455 329,43 
EUR 

 
 

2 701 778,41 
EUR 

Wykonawca rozpoczął 
roboty w terminie wyzna-
czonym przez InŜyniera 
Kontraktu, tj. 10.07.2007r. 
Obecnie Wykonawca pro-
wadzi budowę kanalizacji 
sanitarnej w dzielnicy Ra-
jec Poduchowny, Stara i 
Nowa Wola Gołębiowska 
oraz Pruszaków. Ze wzglę-
du na sprzyjające warunki 
pogodowe Wykonawca 
wykonał nieco większy 
zakres robót w stosunku do 
zaplanowanych. Zgodnie z 
opinią InŜyniera Kontraktu 
Wykonawca powinien 
otworzyć więcej frontów 
robót aby dotrzymać ter-
minu ukończenia robót. 
Zaawansowanie rzeczowe 
w stosunku do całości kon-
traktu ocenia się na 36 %. 

1.11 

 
 
 
 
 
 
Wodociągi Miej-
skie w Radomiu  
Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budowa instalacji do utyli-
zacji osadów ściekowych z 
instalacją do odwadniania 
osadów. 
2004/PL/16/C/PE/017-10 

Data podpi-
sania kon-
traktu: 
16.03.2007r. 
Data zakoń-

6 498 475,68 
EUR 

3 923 010,72 
EUR 

 

Data rozpoczęcia robót 
została wyznaczona przez 
InŜyniera Kontraktu na 
dzień 13.04.2007r. Wyko-
nawca kontynuował prace 
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czenia kon-
traktu: 
16.03.2009r. 

w budynku odwadniania i 
suszenia, wykonywane 
zostały fundamenty prasy, 
suszarni i Biofiltra. Ponad-
to Wykonawca rozpoczął 
roboty budowlane wiaty 
magazynowej worków BIG 
BAG. Dodatkowo wyko-
nywane są ziemne roboty 
montaŜowe w zakresie 
kanalizacji sanitarnej. Za-
awansowanie rzeczowe w 
stosunku do całości kon-
traktu ocenia się na 12 %. 

1.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wodociągi Miej-
skie w Radomiu  
Sp. z o.o. 
 

Rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków dla 
miasta Radomia. 
2004/PL/16/C/PE/017-11 

Data podpi-
sania kon-
traktu: 
14.09.2007r. 
Data zakoń-
czenia kon-
traktu: 
14.09.2009r.  

15 675 674,35 
EUR 

4 120 307,85 
EUR 

Fundusz 
Spójności 

Data rozpoczęcia robót 
została wyznaczona przez 
InŜyniera Kontraktu na 
dzień 23.10.2007r. Obecnie 
Wykonawca prowadzi ro-
boty na następujących 
obiektach: 
- Budynek oczyszczania 
wstępnego,  
- Piaskownik napowietrza-
ny z tłuszczownikiem, 
- Pompownia pośrednia, 
- Osadniki wstępne, 
- Zagęszczacz grawitacyj-
ny osadu 
- Komora rozdzielcza,  
- Pompownia osadu wstęp-
nego, 
- Komory defosfatacji i 
nitryfikacji/denitryfikacji, 
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- Komory nitryfika-
cji/denitryfikacji, 
- Komory rozdziału wraz z 
kanałem zbiorczym ście-
ków po biologii, 
- Pompownia osadu recyr-
kulowanego i nadmierne-
go, 
- Stacja dmuchaw, 
- Pompownia ścieków 
oczyszczonych, 
- Komora rozdziału osadu 
recyrkulowanego, 
- Stacja trafo. 
Wykonawca jest w trakcie 
wykonywania ziemnych 
robót montaŜowych w za-
kresie kanalizacji ścieko-
wej – oczyszczanie wstęp-
ne i biologiczne. Dodatko-
wo wykonywane są prace 
związane z instalacją elek-
tryczną dla obiektów inŜy-
nierskich oczyszczania 
biologicznego. Wykonaw-
ca wykonał planowany 
zakres robót. Zaawanso-
wanie rzeczowe w stosun-
ku do całości kontraktu 
ocenia się na 18 %. 

 
Razem podpisane kontrakty 

 

52 577 538,10 
EUR 

25 937 014,32 
EUR 

  

Działania promujące projekt 10 750 EUR 6 772,50 EUR   
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Nabycie gruntu 
191 280 EUR 

120 506,40 
EUR 

  

 
Razem Projekt   

52 779 568,10 
EUR 

26 064 293,22 
EUR 

  

2. Radkom Gospodarka odpadami ko-
munalnymi w Radomiu 

18.12.2002r. 
31.12.2009r. 

17 309 045 
EUR 

11 250 879 
EUR 

Fundusz ISPA W związku z uzyskaniem 
orzeczenia Sądu Okręgo-
wego w Radomiu z dnia 29 
lutego 2008r. w sprawie 
wniosku Radkomu o uchy-
lenie Decyzji Komisji Roz-
jemstwa w Sporach dot. 
roszczenia Wykonawcy 
obowiązuje pierwotny ter-
min zakończenia kontraktu 
czyli 31.10.2007r. W dniu 
14.04.2008 r. Wykonawca 
złoŜył od orzeczenia apela-
cję do Sądu Apelacyjnego 
w Lublinie. Termin roz-
prawy jest wyznaczony na 
dzień 11 czerwca 2008r. 
Na dzień 01.06.2008 opóź-
nienie ukończenia budowy 
ZUOK wynosi 12 miesię-
cy. 
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Propozycje projektów o pozyskiwanie środków unijnych w latach 2007 – 2013 

 
Lp Nazwa jednostki Tytuł zadania / krótki opis 

Planowany termin 
realizacji inwestycji 

Szacowany koszt 
przedsięwzięcia 

Stan 
przygotowania zadania oraz 

dokumentacji (w tym ter-
miny ich pozyskania ) / jed-
nostka odpowiedzialna za 

przygotowanie  
1 2 3 4 5 6 

1. 

Wodociągi Miej-
skie w Radomiu 
 Sp. z o.o. 

Modernizacja i rozbudowa mechaniczno-
biologicznego ciągu oczyszczania ścieków – Fa-
za II, wraz z rozbudową gospodarki cieplnej na 
terenie Oczyszczalni w Radomiu. 

2008 - 2013 55 165 000 zł 

Dla powyŜszego zadania Be-
neficjent posiada juŜ prawo-
mocne pozwolenie na budo-
wę nr 664/2006 z dnia 
10.10.2006 r.. 

2. 

Wodociągi Miej-
skie w Radomiu 
 Sp. z o.o. 

Budowa instalacji  do termicznej utylizacji osa-
dów na oczyszczalni ścieków w Radomiu 

2008 - 2013 51 656 000 zł 

Obecnie opracowywana jest 
dokumentacja projektowa na 
budowę stacji do termicznej 
utylizacji osadów ściekowych 
na Oczyszczalni Ścieków w 
Radomiu (umowa z dnia 
04.03.2008 r.). Termin reali-
zacji umowy upływa po 8 
miesiącach od daty jej podpi-
sania tj. 04.11.2008 r. Wyko-
nawcą dokumentacji projek-
towej jest Biuro Projektów 
Gospodarki Wodnej i Ście-
kowej „Biprowod-
Warszawa”. 

 
3. 

Modernizacja i rozbudowa wybranych ujęć i 
SUW na terenie miasta Radomia, w tym: 

2008 - 2013 20 661 000 zł 

3.1 
„Malczew” w zakresie automatyki i sterowania 
oraz modernizacji technologii uzdatniania wody. 

2008 - 2013 5 269 000 zł 

3.2 

Wodociągi Miej-
skie w Radomiu 
 Sp. z o.o. 
 
 
 

„25–Czerwca” w zakresie automatyki i sterowania 
oraz modernizacji technologii uzdatniania wody. 

2008 - 2013 
 

8 515 000 zł 

Obecnie opracowywana jest 
dokumentacja projektowa na 
modernizację Stacji Uzdat-
niania Wody na terenie mia-
sta Radomia (umowa z dnia 
08.04.2008r.). Termin reali-
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3.3 

„Potkanów” w zakresie dostosowania istniejącego 
budynku oraz urządzeń do zwiększenia przepu-
stowości  do Q = 220 m3/d oraz w zakresie auto-
matyki i sterowania. 

2008 - 2013 3 696 000 zł 

3.4 „Halinów” w zakresie automatyki i sterowania. 2008 - 2013 381 000 zł 

3.5 
„Lesiów” w zakresie modernizacji budynku, au-
tomatyki i sterowania; oraz modernizacji techno-
logii uzdatniania wody. 

2008 - 2013 
 

2 625 000 zł 

3.6 „Firlej” w zakresie automatyki i sterowania. 2008 - 2013 
176 000 zł 

 

4. 

Wodociągi Miej-
skie w Radomiu 
 Sp. z o.o. 

Opracowanie koncepcji na wykonanie modelu 
matematycznego sieci wodociągowej wraz z 
systemem monitoringu sieci, ujęć i SUW dla 
miasta Radomia. 

2008 - 2013 3 171 000 zł 

zacji umowy upływa po 8 
miesiącach od daty jej podpi-
sania, tj. 08.12.2008r. Wyko-
nawcą dokumentacji projek-
towej jest Biuro Projektów 
Gospodarki Wodnej i Ście-
kowej „Biprowod-Warszawa” 

5. 
Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodo-
ciągowej w wybranych rejonach miasta Rado-
mia, w tym: 

2008 – 2013  19 995 000 zł 

5.1 
Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Młynek 
Janiszewski 

2008 – 2013 3 885 000 zł 

5.2 
Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Prusza-
ków i Kierzków 

2008 – 2013 9 137 000 zł 

5.3 
Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Wincen-
tów 

2008 – 2013 
 

2 552 000 zł 

5.4 

Wodociągi Miej-
skie w Radomiu 
 Sp. z o.o. 
 
 

Rozbudowa sieci wodociągowej dla południowego 
obszaru miasta Radomia, w wybranych ulicach, 
m.in.: Czecha, Piasta, Planowa, świrowa, Wierz-
bowa, Nowowolska, Starowolska, Wacyńska, 
Przytycka, Jesienna, Gęsia, Aleja RóŜ, Zalewowa, 
Morelowa, Gen. Zajączka, Marusarzówny, Jorda-
na, Kusocińskiego o długości 5,2 km. 

2008 – 2013 4 421 000 zł 

Obecnie opracowywana jest 
dokumentacja projektowa na 
budowę, rozbudowę i moder-
nizację sieci wodociągowej 
na terenie miasta Radomia 
(umowa z dnia 29.04.2008r.). 
Termin realizacji umowy 
upływa po 9 miesiącach od 
daty jej podpisania, tj. 
29.01.2008r. Wykonawcą 
dokumentacji projektowej 
jest Biuro Projektów Gospo-
darki Wodnej i Ściekowej 
„Biprowod-Warszawa” 

6. 
 

 
Wodociągi Miej-
skie w Radomiu 
 Sp. z o.o. 

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w 
wybranych rejonach i ulicach miasta Radomia, 
w tym: 
 

2008 - 2013 26 897 000 zł 

Obecnie opracowywana jest 
dokumentacja projektowa na 
budowę, rozbudowę i moder-
nizację sieci kanalizacyjnej 
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6.1 
w dzielnicy Młynek Janiszewski 
 

2008 - 2013 3 895 000 zł 

6.2 
w dzielnicy Pruszaków – Kierzków 
 

2008 - 2013 7 971 000 zł 

6.3 
w dzielnicy Młodzianów 
 

2008 - 2013 1 496 000 zł 

6.4 
w dzielnicy Firlej 
 

2008 - 2013 1 652 000 zł 

6.5 
w dzielnicy Rajec Poduchowny 
 

2008 - 2013 3 864 000 zł 

6.6 

oraz w ulicach: Lubelskiej, Chorzowskiej, Piotr-
kowskiej, Warszawskiej, Perzanowskiej, Mlecz-
nej, Józefowskiej, Brzustowskiej, Cygańskiej i 
Beneta, 11-go Listopada. 
 

2008 - 2013 8 019 000 zł 

na terenie miasta Radomia 
(umowa z dnia 15.04.2008r.). 
Termin realizacji umowy 
upływa po 9 miesiącach od 
daty jej podpisania, tj. 
15.01.2008r. Wykonawcą 
dokumentacji projektowej 
jest Biuro Projektów Gospo-
darki Wodnej i Ściekowej 
„Biprowod-Warszawa” 

7. 

 
Wodociągi Miej-
skie w Radomiu 
 Sp. z o.o. 

Budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej 
Ø315 – 1000 mm w ulicy Słowackiego (od ul. 
Wojska Polskiego do granic miasta Radomia) o 
długości około 2,6 km 

2008 - 2013 4 949 000 zł 

Dla powyŜszego zadania Be-
neficjent  posiada juŜ prawo-
mocne pozwolenie na budo-
wę nr 54/07 z dnia 
31.10.2007 r. 

 
Razem Projekt 

 
 

182 495 000 zł  

8. 

Wydział Inwesty-
cji UM 

Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego 
„Radomiak”  

2009-2011 

Szacunkowy koszt 
inwestycji (roboty + 
dokumentacja) 
158 624 400 zł brutto 

 

- Dnia 21 kwietnia 2008 roku 
Wydział Projektów Struktu-
ralnych i Strategii Miasta UM 
przesłał do Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego 
Zgłoszenie do Planu Inwesty-
cyjnego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 
2007 – 2013 zaktualizowane 
na podstawie Projektu Kon-
cepcyjnego Urbanistyczno – 



 13 

Architektonicznego ze wska-
zaniem róŜnic w stosunku do 
pierwotnego Zgłoszenia, w 
zakresie którego projekt zo-
stał umieszczony na Liście 
Projektów Indywidualnych 
RPO WM. W związku z po-
wyŜszym zwrócono się do 
Pana Marszałka z zapyta-
niem, czy zmodyfikowany 
zakres rzeczowy projektu 
rzutuje na moŜliwość pozy-
skania dofinansowania dla 
przedmiotowej inwestycji i 
czy zaangaŜowanie do mon-
taŜu finansowego projektu 
kapitału prywatnego stanowi 
ryzyko utraty załoŜonego w 
RPO WM dofinansowania.  
- Dnia 29 kwietnia 2008 roku 
Wydział Projektów Struktu-
ralnych i Strategii Miasta UM 
wysłał do  Dyrektora Depar-
tamentu Strategii i Rozwoju 
Regionalnego Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego pismo z 
prośbą o wyjaśnienie kwestii 
pomocy publicznej w projek-
cie „Radomiaka” i koniecz-
ności kumulatywnego obli-
czenia wartości środków wła-
snych w montaŜu finanso-
wym inwestycji i wartości 
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dofinansowania z EFRR nie 
przekraczających 40% warto-
ści całego przedsięwzięcia.  
W dniu 11 czerwca br. 
otrzymano odpowiedź  na 
pismo z dn. 15.04.2008r., w 
którym Marszałek informuje, 
iŜ po zapoznaniu się z nową 
koncepcją projektu Zarząd 
Województwa wyraził oba-
wę, czy projekt w zapropo-
nowanym kształcie moŜe być 
realizowany w ramach RPO 
WM przy współudziale 
EFRR, gdyŜ zmiana zakresu 
rzeczowego wyklucza zakła-
daną wielofunkcyjność obiek-
tu, co było atutem pierwotnej 
wersji „Radomiaka”. Pismo 
Pana Marszałka nie stanowi 
jednak jasnej, konkretnej od-
powiedzi czy projekt w no-
wym kształcie moŜliwy jest 
do dofinansowania w ramach 
PRO WM. 

9. 

Wydział Eduka-
cji, Sportu i Tury-
styki UM 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet IX, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie 
róŜnic w jakości usług edukacyjnych. 
Szkoły podstawowe (2 projekty) 
 

01.10.2008r. – 
31.08.2011r. 

I. ok. 2 600 000 zł 
II. ok. 3 300 000 zł 

 
Wydział Eduka-
cji, Sportu i Tury-

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet IX, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie 

01.10.2008r. – 
31.08.2011r. 

Ok. 2 350 000 zł 

Na dzień sporządzania infor-
macji na Sesję Rady Miej-
skiej Wydział Projektów 
Strukturalnych i Strategii 
Miasta przygotowuje wnioski 
aplikacyjne. Planuje się je 
złoŜyć w tygodniu poprzedza-
jącym obrady Sesji Rady 
Miejskiej. 
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styki UM szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie 
róŜnic w jakości usług edukacyjnych. 
Szkoły gimnazjalne (1 projekt) 
 

 

Wydział Eduka-
cji, Sportu i Tury-
styki UM 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet IX, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie 
róŜnic w jakości usług edukacyjnych. 
Szkoły ponadgimnazjalne ogólnokształcące  
(1 projekt) 
 

01.10.2008r. – 
31.08.2011r. 

Ok. 2 000 000 zł 

 

Wydział Eduka-
cji, Sportu i Tury-
styki UM 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrak-
cyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
(2 projekty) 

01.10.2008r. – 
31.08.2010r. 

Ok. 4 300 000 zł 

 
 

Wykaz projektów zgłoszonych do dofinansowania ze środków funduszy Unii Europejskiej  
 

Lp. Nazwa jed-
nostki 

 
Nazwa zadania 

Okres re-
alizacji 

Wartość pro-
jektu 

Wartość do-
finansowania 

z UE 

Nazwa pro-
gramu UE 

 

Etap realizacji / opó ź-
nienia i zagro Ŝenia 

terminowej i rzeczowej 
realizacji projektu 

1 Miejski O środek 
Pomocy Spo-
łecznej w Rado-
miu 

Aktywność szansą na lep-
sze jutro 
 
 

01.06.2008r.
-
31.12.2008r. 

897 123 zł 
 
 

802 925 zł Program Ope-
racyjny Kapi-
tał Ludzki 
Priorytet VII 
Promocja 
integracji spo-
łecznej 
 

Projekt został złoŜony do 
Mazowieckiej Jednostki 
WdraŜania Programów 
Unijnych w Warszawie w 
maju 2008 r. W chwili 
obecnej oczekuje się na 
odpowiedź w kwestii 
otrzymania dofinansowa-
nia.  
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2 Miejski O środek 
Pomocy Spo-
łecznej w Rado-
miu 

Aktywność szansą na lep-
sze jutro 
 
 

01.06.2008r.
-
31.12.2008r. 

1 539 637 zł 1 377 975 zł 
Program Ope-
racyjny Kapi-
tał Ludzki 
Priorytet VII 
Promocja 
integracji spo-
łecznej 
 

Projekt został złoŜony do 
Mazowieckiej Jednostki 
WdraŜania Programów 
Unijnych w Warszawie w 
maju 2008 r. W chwili 
obecnej oczekuje się na 
odpowiedź w kwestii 
otrzymania dofinansowa-
nia.  

 


