
431 420 348,00 231 811 121,54 53,73%

22 365 793,00 11 694 758,95 52,29%

409 054 555,00 220 116 362,59 53,81%

284 906 527,00 202 472 439,84 71,07%

13 623 925,00 9 319 153,95 68,40%

Projekt "Strategia rozwoju miejskiego 
Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego ROF" - 
Projekt nr 57/MOF/1/2013 - System 
Zintegrowanego Zarządzania Przestrzennego w 
ROF poprzez realizację badań diagnostycznych 
oraz opracowanie i przygotowanie wdrożenia 
Strategii rozwoju ROF

Miejska Pracownia 
Urbanistyczna

2 073 935,00 682 182,08 32,89%

Projekt realizowany w latach 2013-2015. Zaplanowaną kwotę wydatkowano
na opracowania zawarte w harmonogramie prac Projektu 57MOF/1/2013.
Realizacja zadań oraz stopień ich zaawansowania przebiega zgodnie
z harmonogramem realizacji projektu i bieżącymi ustaleniami z IZ
POPT(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

Moja przyszłość - wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 
rozwijające kompetencje kluczowe

Wydział Edukacji, 
Sportu i Turystyki

294 120,00 107 279,64 36,47%

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Wydatkowano środki związane               
z wypłatą wynagrodzeń dla kadry zarządzającej projektem oraz kadry 
prowadzącej zajęcia.  Wydaki związane z realizacją innych zakupów 
przewidzianych w budżecie projektu realizowane były na bieżąco. Na etapie 
realizacji projektu powstały oszczędności wynikacjące głównie z zastosowania 
procedury zamówień publicznych. Zakończenie projektu przewidziano na dzień 
30.06.2015r.

Nauczyciel zawodu -współczesne wyzwania - 
dostosowanie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów 
zawodowych oraz rozwój umiejętności 
niezbędnych do kształcenia uczniów zgodnie z 
wymogami rynku pracy.

Wydział Edukacji, 
Sportu i Turystyki

332 475,00 86 446,27 26,00%

Projekt realizowany w latach 2014-2015. Wydatki związane z wypłatą 
wynagrodzeń dla kadry zarządzającej projektem oraz  wydaki związane z 
realizacją innych zakupów przewidzanych w budżecie projektu realizowane 
były na bieżąco. Na etapie realizacji projektu powstały oszczędności 
wynikacjące głównie z zastosowania procedury zamówień publicznych. 
Zakończenie projektu - 30.06.2015r.

             Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich                       Załącznik nr 10

Nazwa i cel

Jednostka 

odpowiedzialna lub 

koordynująca

Wskaźnik 

(%)

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.r. o finansach publicznych 

(Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

- wydatki bieżące

- wydatki bieżące

Wykonanie do 

2014 r. włącznie

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

- wydatki majątkowe Uzasadnienie

Łączne nakłady 

finansowe
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Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na 
Mazowszu - podniesienie atrakcyjności oferty 
edukacyjnej na Mazowszu poprzez wdrożenie 
planu rozwojowego.

Wydział Edukacji, 
Sportu i Turystyki

586 700,00 424 821,30 72,41%

Projekt realizowany w latach 2014-2015. Wydatki związane z wypłatą 
wynagrodzeń dla kadry zarządzającej projektem oraz kadry prowadzącej 
zajęcia wypłacane były na bieżąco.  Wydaki związane z realizacją innych 
zakupów  realizowano zgodnie z budżetem projektu. Na etapie realizacji 
projektu powstały oszczędności wynikacjące głównie z zastosowania 
procedury zamówień publicznych. Zakończenie projektu - 30.09.2015r.

Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. - 
Zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom 
domowym z terenu GMR zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji 
materialnej lub niepełnosprawności.

Wydział 
Teleinformatyczny

3 828 600,00 2 398 125,53 62,64%

Projekt realizowany w latach 2010-2015.  W 2014 roku zostały poniesione  
wydatki związane z zakupem  oraz instalacją urządzeń niezbędnych do 
korzystania z łącza internetowego u beneficjentów ostatecznych    (788 
sztuk), zakupem 43 sztuk zestawów komputerowych wraz z 
oprogramowaniem oraz przeprowadzeniem szkoleń dla 43 uczestników 
Projektu.   

Nowa szansa-aktywizacja zawodowa mieszkańców 
Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6 
miesięcy - poprawa i dostosowanie kwalifikacji 50 
osób (31 osób założy działalność gospodarczą, 13 
osób - zatrudnienie subsydiowane, 6 osób staż)

Biuro Obsługi 
Inwestora

2 623 129,00 2 454 251,92 93,56%

Projekt realizowany w latach 2013-2015. Wszystkie zadania zostały
wykonane zgodnie z planem zawartym we Wniosku o dofinansowanie projektu
tj. udzielono wsparcia osobom prowadzącym działalnośc gospodarczą w
postaci wsparcia pomostowego, wypłacono stypendia szkoleniowe dla
uczestników skierowanych na staże, udzielono wsparcia firmom
zatrudniajacym pracowników w ramach zatrudnienia subsydiowanego,
zwrócono koszty dojazdów uczestnikom korzystajacym z zatrudnienia
subsydiowanego, dokonywano refundacji pensji pracowników Urzędu
zaangazowanych w realizację projektu. Dodatkowo na skutek powstałych
oszczędności w roku poprzednim zrekrutowano dodatkowych uczestników
projektu, którym udzielono wsparcia w postaci szkoleń i doradztwa. Wypłacono
środki na rozpoczecie działalnosci gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

Program "Radom - siła współpracy "Partnerski 
Projekt z Europejskim Domem Spotkań - Fundacja 
Nowy Staw - Rozwój dialogu obywatelskiego

Wydział Współpracy z 
Organizacjami 

Pozarządowymi i 
Konsultacji 

Społecznych

81 540,00 53 529,07 65,65%

Program realizowany na podstawie umowy partnerskiej "Radom-siła
współpracy" podpisanej w dniu 29.01.2014r .Wydatki za rok 2014 dotyczyły
pokrycia wynagrodzeń kierownika projektu, pracownika ds. rachuby płac oraz
przejazdów służbowych do siedziby lidera projektu.Koniec realizacji projektu
przypada na dzień 30.06.2015r.Przewiduje się wykonanie planu na 2015r.
zgodnie z budżetem Projektu.  
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Program "uczenie się przez całe życie" Partnerski 
Projekt Comeniusa - rozwój i podnoszenie 
efektywności nauczania międzykulturowego 
poprzez integrację społeczną

Wydział Edukacji, 
Sportu i Turystyki

253 800,00 167 099,52 65,84%

Projekt realizowany w latach 2013-2015. Zaplanowane wydatki przeznaczono 
na rozwój i podnoszenie efektywności nauczania międzykulturowego oraz 
wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji. Realizacja jest zgodna z 
harmonogramem projektu.

Program "uczenie się przez całe życie"Partnerski 
Projekt Regio  - rozwój i podnoszenie efektywności 
nauczania międzykulturowego poprzez integrację 
społeczną

Wydział Edukacji, 
Sportu i Turystyki

189 034,00 97 227,87 51,43%
Projekt realizowany  w latach 2013-2015. Realizacja przebiega zgodnie z 
harmonogramem. Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu i wynagrodzeń dla 
pracowników projektu. 

Projekt mobilności w Programie Leonardo da 
Vinci"Uczenie się przez całe życie". - 
Przygotowanie do bezpiecznej obsługi środków 
technicznych przez uczniów szkół rolniczych 
wymogiem europejskiego rynku pracy.

Wydział Edukacji, 
Sportu i Turystyki

469 638,00 280 637,78 59,76%

Projekt realizowany w latach 2014-2015. Głównym celem projektu jest 
nawiązywanie przez uczniów  współpracy z partnerami z innych krajów, 
podnoszenie świadomości interkulturowej, motywowanie do nauki języków 
obcych, tworzenie grup partnerskich, dyskusje i prace w grupach. 
Wydatkowane środki dotyczyły m.in.opłat za tłumaczenia, zakupu biletów 
lotniczych ubezpieczenia oraz zwrotu kosztów delegacji 
zagranicznych.Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem projektu. 

Projekt w ramach Programu ERASMUS+ 
Partnerstwa Strategiczne - tworzenie świadomości 
obywatela europejskiego poprzez edukację 
medialną

Wydział Edukacji, 
Sportu i Turystyki

227 725,00 19 430,18 8,53%
Projekt rozpoczął się w grudniu 2014r. Wydatki zrealizowano   zgodnie 
z harmonogramem na wyjazd zagraniczny w ramach partnerstwa. Zakończenie 
projektu przewidziano na 2016rok.
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Stop uzależnieniom - wybieram aktywność. - 
Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz 
propagowanie zdrowego stylu życia wśród 
uczniów.

Wydział Edukacji, 
Sportu i Turystyki

2 663 229,00 2 548 122,79 95,68%

Projekt realizowany w latach 2011-2015. Wydatki związane z wypłatą 
wynagrodzeń dla kadry zarządzającej projektem oraz kadry prowadzącej 
zajęcia zostały  wypłacone zgodnie z planem.  Wydaki związane z realizacją 
innych zakupów przewidzanych w budżecie projektu realizowane były na 
bieżąco. Na etapie realizacji projektu powstały oszczędności wynikające 
głównie z zastosowania procedury zamówień publicznych. Zakończenie 
projektu - 31.03.2015r.

271 282 602,00 193 153 285,89 71,20%

Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. - 
Zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom 
domowym z terenu GMR zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji 
materialnej lub niepełnosprawności.

Wydział 
Teleinformatyczny

6 320 500,00 6 029 882,45 95,40%

Projekt realizowany w latach 2010-2015. Założony plan na 2014 r.
przewidywał kwoty według wartości szacunkowych. Nie otrzymano zgody na
zwiększenie rezultatów Projektu przez Władzę Wdrażającą Programy
Europejskie w związku z czym nie wydatkowano planowanych kwot w
paragrafach 6067/6069. 

Budowa obwodnicy południowej w Radomiu. - 
Poprawa układu komunikacyjnego m. Radomia.

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

206 700 000,00 185 936 163,14 89,95%

Projekt wykonano zgodnie z założeniami roku 2014 r.; Końcowe rozliczenie
zadania wskazane jest na 31.03.2015 r. Wykonano: -Etap I: roboty zakończono
i odebrano, zgłoszono do P.I.N.B. o wydanie decyzji na użytkowanie obiektu. -

Etap II: na odcinku od etapu I do ul. Młodzianowskiej roboty wykonano i
zakończono, na odcinku od ul. Młodzianowskiej do etapu III do wykonania
pozostało wykonanie nawierzchni ścieżek rowerowych, oznakowanie poziome
grubowarstwowe, roboty wykończeniowe. - Etap III: do wykonania pozostało
wykonanie nawierzchni ścieżek rowerowych, wykonanie przepustu i przejścia
pod torami P1, oznakowanie poziome grubowarstwowe, pobocza w ul.
Wierzbickiej nawierzchnia chodników, roboty wykończeniowe. - Etap IV: roboty
zakończono i odebrano, wystąpiono do P.I.N.B. o wydanie decyzji na
użytkowanie. - Etap V roboty wykonano i odebrano, wystąpiono do P.I.N.B.
oraz do W.I.N.B. o wydanie decyzji na użytkowanie .
Pozostałe do wykonania roboty zostaną zakończone w 2015 roku.

- wydatki majątkowe
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Opracowanie dokumentacji technicznej i 
projektowo-budowlanej na uzbrojenie terenów 
przemysłowych Gminy Miasta Radomia - poprawa 
atrakcyjności Gminy Miasta Radomia jako miejsca 
lokowania inwestycji w zakresie przygotowania 
terenów pod inwestycje

Biuro Obsługi 
Inwestora

630 000,00 0,00 0,00%

W dniu 02/06/2014 podpisano umowę ze spółką Vivalo na realizację 
przedmiotowej dokumentacji.  28/11/2014 podpisano aneks z MG wydłużający 
okres kwalifikowalności wydatków do dnia 30 września 2015 roku. 
28/11/2014 roku podpisano aneks ze spółką Vivalo  wydłużający termin 
realizacji umowy do 31/07/2015 roku.

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  - poprawa układu 
komunikacyjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

57 500 000,00 1 094 228,24 1,90%

Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na odstąpienie od umowy
z wykonawcą. Sprawa została skierowana do sądu, trwa postępowanie
sądowe. Nowa procedura przetargowa została zakończona podpisaniem
umowy z wykonawcą w dniu 30.01.2015r..

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności 
województwa mazowieckiego przez budowanie 
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej 
na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz 
wiedzy o Mazowszu(projekt BW) - Informatyzacja 
zasobu geodezyjnego-utworzenie cyfrowej kopii 
dokumentacji zasobu

Wydział Geodezji 83 157,00 68 575,30 82,46%

Zadanie zrealizowano zgodnie z Aneksem Nr 4 do umowy z dnia 14.07.2009 r. 
w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu BW, zawartym w 
dniu 29.04.2014 r. oraz umową o udzielenie dotacji w roku 2014 Nr  
222/GW/GW-7/D/14/BW zawartą dnia 29.04.2014 r. Zakończenie 
przedsięwzięcia przewiduje się na koniec 2015 roku.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach 
województwa mazowieckiego wspomagającej 
niwelowanie dwudzielności potencjału 
województwa. - Poprawa funkcjonowania 
jednostek samorządu terytorialnego województwa 
mazowieckiego; zwiększenie efektywności 
wykorzystania zasobów informacyjnych 
adminsitracji publicznej; usprawnienie obsługi 
obywateli i przedsiębiorców. 

Wydział 
Teleinformatyczny

48 945,00 24 436,76 49,93%

Zadanie realizowane zgodnie z Aneksem nr 3 do umowy z dn. 14.07.2009r.
zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Miastem
Radom- wkład własny w Projekcie EA. Zakończenie zadania przewiduje się na
2015r.
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0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00%

146 513 821,00 29 338 681,70 20,02%

8 741 868,00 2 375 605,00 27,18%

Dożywianie dzieci ze świetlic 
socjoterapeutycznych i środowiskowych - 
Przeciwdziałanie patologiom społecznym

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

915 000,00 305 000,00 33,33%

Projekt realizowany w latach 2014-2016. Celem zadania jest zapewnienie 
dzieciom i młodzieży z ubogich środowisk gotowanego posiłku (obiadu) oraz 
suchego prowiantu (kanapek).
W/w zadanie zlecono do realizacji organizacji pozarządowej zgodnie z  ustawą 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz.U. z 2010r, poz.1118 ze zm.) tj. w ramach rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert.  
Na realizację w/w zadania zawarto  umowę  trzyletnią ze Stowarzyszeniem 
Centrum Młodzieży ”ARKA” w Radomiu ul. Chrobrego 7/9.Zadanie jest 
realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki finansowe są przekazywane 
w trzech transzach. Wydatki dot. min.  zakupu  żywności, zapłaty za media,    
wypłaty wynagrodzeń  dla  wykonawców projektu oraz zakupu środków 
czystości.

Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla 
Ofiar Przemocy Domowej - przeciwdziałanie 
patologiom społecznym

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

351 000,00 117 000,00 33,33%

Projekt realizowany w latach 2014-2016. Celem zadania jest wyprowadzenie
ofiar przemocy z kryzysu, poprzez działania leczące (psychoterapię) oraz
działania wspierające (poradnictwo i konsultacje psychologiczne, terapię
wsparcia, poradnictwo i konsultacje prawne).
W/w zadanie zlecono do realizacji organizacji pozarządowej zgodnie z ustawą
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1118 ze zm.) tj. w ramach rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert. Na realizację zadania zawarto umowę trzyletnią z Caritas
Diecezji Radomskiej w Radomiu ul. Kościelna 5. Zadanie jest realizowane
zgodnie z harmonogramem. Wydatki dotyczą zapłaty za media, wynagrodzeń
dla specjalistów - osób udzielających pomocy ofiarom przemocy
(psychoterapeutów, psychologa klinicznego, prawnika, koordynatora).

- wydatki bieżące

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż 

wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 

partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe
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Prowadzenie Klubu dla Dzieci i Młodzieży o 
charakterze profilaktycznym - Przeciwdziałanie 
patologiom społecznym

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

1 773 000,00 591 000,00 33,33%

Projekt realizowany w latach 2014-2016. Celem zadania jest 
zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, stworzenie warunków 
osobistego rozwoju poprzez udział w zajęciach oferowanych przez kluby.
W/w zadanie zlecono  do realizacji  4 organizacjom pozarządowym zgodnie 
z  ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1118 ze zm.) tj.  w ramach 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Na realizacje w/w zadania zawarto  
umowy trzyletnie: ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży ”ARKA” w Radomiu 
ul. Chrobrego 7/9 (środki finansowe są przekazywane w trzech transzach), 
Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu ul. Kościelna 5, Stowarzyszeniem 
Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”  Radom ul. Reja 5/1, Fundacją „Chcę i 
Mogę” Radom ul. Struga 1. Zadanie  jest realizowane zgodnie z 
harmonogramem. Wydatki dot. m.in.: wynagrodzeń dla osób prowadzących 
zajęcia z dziećmi  i młodzieżą (psychologów, socjologów, pedagogów, 
plastyków, instruktora zajęć tanecznych, instruktora zajęć muzycznych, 
koordynatora, księgowej) oraz zapłaty za  media.

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 
przeciwdziałanie patologiom społecznym

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

1 140 000,00 380 000,00 33,33%

Projekt realizowany w latach 2014-2016. Zadanie polega na umieszczeniu 
ofiar (kobiety i dziecka) w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i 
stworzenie im poczucia bezpieczeństwa oraz pomoc w przezwyciężaniu 
trudnych sytuacji życiowych poprzez prowadzenie specjalistycznego 
poradnictwa rodzinnego w systemie ambulatoryjnym.
W/w zadanie zlecono  do realizacji organizacji pozarządowej zgodnie z  ustawą 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1118 ze zm.) tj.  w ramach rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert. Na realizacje w/w zadania zawarto umowę trzyletnią
 z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci  Oddział Powiatowy  w Radomiu ul. 
Malczewskiego 20B.Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. 
Środki finansowe są przekazywane w trzech  transzach.Wydatki  dot. 
wynagrodzeń dyrektora, pedagoga, pedagoga mediatora, interwenta - 
pedagoga -terapeuty, interwentów, prawnika, księgowej, ochroniarzy,  zakupu 
środków czystości oraz zapłaty za media. 
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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. - zapewnienie gorącego 
posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go 
sobie samodzielnie

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

1 110 000,00 370 000,00 33,33%

Projekt realizowany w latach 2014-2016. Zadanie zlecono  do realizacji 
organizacjom pozarządowym zgodnie z  ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., 
poz.1118 ze zm.) tj.  w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.  
Na realizację w/w zadania zawarto 3 umowy trzyletnie: z Caritas Diecezji 
Radomskiej, Klasztorem OO. Bernardynów, Caritas Pallotyńska Prowincji 
Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Zadanie jest 
realizowane zgodnie z harmonogramami. Rezultatem niniejszego zadania jest 
przede wszystkim zapewnienie gorącego posiłku osobom tego potrzebującym, 
a w większej skali - zagwarantowanie zabezpieczenia socjalnego w postaci 
wyżywienia dla najuboższych mieszkańców Miasta Radomia.Środki finansowe 
zostały przekazane m.in. na: zakup artykułów spożywczych do przygotowania 
gorącego posiłku, środki czystości niezbędne do zachowania porządku w 
jadłodajni, zapłatę za media konieczne do utrzymania jadłodajni (tj. gaz, 
energię, wodę, usługi komunalne, olej opałowy) oraz wynagrodzenia dla osób 
zatrudnionych przy realizacji zadania.

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

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

780 000,00 260 000,00 33,33%

Projekt realizowany w latach 2014-2016. Zadanie zlecono  do realizacji 
organizacji pozarządowej zgodnie z  ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., 
poz.1118 ze zm.) tj.  w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
Na wykonanie zadania została zawarta umowa trzyletnia (na okres 2014 - 
2016) z Caritas Diecezji Radomskiej. Zadanie realizowane jest zgodnie z 
harmonogramem. Celem niniejszego zadania jest przede wszystkim 
zapewnienie osobom potrzebującym: schronienia a także niezbędnego ubrania, 
zabiegów sanitarnych, środków czystości oraz  gorącego posiłku. Środki 
finansowe zostały przekazane na m.in.: zakup żywności, środki czystości i 
higieny osobistej, leki i środki opatrunkowe, środki rzeczowe (odzież, obuwie, 
pościel itp.), doposażenie placówki, naprawy i remonty, zapłatę za media 
konieczne do utrzymania placówki (tj. gaz, energię, wodę, usługi komunalne, 
olej opałowy). Adresatami niniejszego zadania są osoby zagrożone 
bezdomnością i osoby bezdomne. 
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Koszty utrzymania projektu Bezpłatny Internet dla 
mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym - Zapewnienie dostępu do Internetu 
gospodarstwom domowym z terenu GMR 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu 
trudnej sytuacji materialnej lub 
niepełnosprawności

Wydział 
Teleinformatyczny

53 658,00 0,00 0,00% Realizacja zadania zaplanowana na lata 2015-2020.

Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu (GESUT) z wykorzystaniem danych 
branżowych dla Miasta Radomia oraz nadzór i 
kontrola nad pracami - obowiązek realizacji zadań 
określonych w ustawie "Prawo geodezyjne i 
kartograficzne"

Wydział Geodezji 2 619 210,00 352 605,00 13,46%
Realizację zadania rozpoczęto w 2014 roku. Zadanie zrealizowano zgodnie z 
planem  wydatków budżetowych na 2014 rok. Zakończenie przedsięwzięcia 
przewiduje  się na koniec 2019 roku.

137 771 953,00 26 963 076,70 19,57%

Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim 
Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem - 
poprawa jakości wykonywanych usług medycznych

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

1 000 000,00 5 000,00 0,50%

Zadanie jest realizowane w latach 2014-2015. Jednostką koordynującą 
wykonanie ww. zadania jest Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa 
Chałubińskiego w Radomiu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów 
opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (I rata). 
Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. 

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 z ul.Ziętalów(obiekt kat.XVI,XVII) - 
Budowa siedziby dla Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej nr 2 w Radomiu

Komenda Miejska 
Państwowej Straży 

Pożarnej
11 500 000,00 8 888 410,00 77,29%

Zadanie jest realizowane w latach 2008-2015. Wybudowany obiekt z
częściowym wyposażeniem technicznym i kwaterunkowym jest gotowy do
odbioru. Inwestycja zrealizowana zgodnie z planem roku 2014.

Budowa dróg gminnych-przedłużenie ulicy 
Odrzańskiej(Bulwar Północno-Zachodni)-połączenie 
ulicy Piotrówka z ulicą Jaworową(Bulwar 
Południowo-Wschodni)-Etap I - zapewnienie 
obsługi komunikacyjnej planowanego do realizacji 
Parku Kulturowego

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

4 500 000,00 1 019 708,28 22,66%

Okres realizacji zadania 2014-2015. Plan na zadaniu wykonano zgodnie z 
założeniami na 2014r.  Kwotę 350.000,00 zł wprowadzono  uchwałą RM nr 
47/2014 z dnia 29.12.2014r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu miasta 
Radomia, które w roku 2014 nie wygasają z upływem roku budżetowego. 
Końcowe rozliczenie zadania wskazane jest na 31.05.2015 r.Wykonano: 
roboty ziemne w 30%. Przewidywany termin zakończenia robót - 2015 rok.

- wydatki majątkowe

 311



Budowa parku miejskiego Ustronie - 
zagospodarowanie terenów zielonych

Wydział Inwestycji 4 057 072,00 945 596,22 23,31%

Realizację zadania zaplanowano w latach w latach 2013-2016.Na podstawie
opracowanej w 2013r.dokumentacji projektowej zadania, w 2014r
zrealizowano I etap budowy parku.Realizacja zadania przebiega zgodnie z
planem.,

Budowa segmentu dydaktycznego w ZSO nr 6 
ul.Jana Killińskiego - poprawa bazy edukacyjnej

Wydział Inwestycji 5 000 000,00 9 840,00 0,20%

Projekt zaplanowano do realizacji w latach 2014-2016. Uaktualniono
dokumentację projektową, przeprowadzono procedurę przetargową oraz
podpisano umowę z wykonawcą zadania.Realizacja robót nastąpi w latach
2015-2016.

Budowa ul.Pasterskiej wraz z drogą wewnętrzną 
od ul.Pasterskiej do ul.Hodowlanej - Poprawa 
układu komunikacyjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

2 000 000,00 200 000,00 10,00%

Zadanie jest realizowane w latach 2014-2015. Plan na zadaniu wykonano 
zgodnie z założeniami na 2014r. Kwotę 300.000,00 zł wprowadzono  uchwałą 
RM nr 47/2014 z dnia 29.12.2014 w sprawie ustalenia wydatków budżetu 
miasta Radomia, które w roku 2014 nie wygasają z upływem roku 
budżetowego. Końcowe rozliczenie zadania wskazane jest na 31.05.2015 
r.Wykonano: roboty ziemne w 40%, podbudowę z kruszywa w 25%, kanał 
deszczowy w 80%.
Przewidywany termin zakończenia robót - 2015 rok.

Budowa ul.Terenowej  - poprawa układu 
komunikacyjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

800 000,00 299 752,85 37,47%

Predsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015. Plan na zadaniu wykonano 
zgodnie z założeniami na 2014r. 
Wykonano: roboty ziemne w 100%, kanał deszczowy w 100%, oświetlenie 
w 100%, podbudowę w 75%, krawężniki w 75%.Przewidywany termin 
zakończenia robót - 2015 rok.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Radomiu. - 
Osiągnięcie efektu ekologicznego rozumianego 
jako obniżenie emisji CO2 poprzez zmniejszenie 
zużycia energii elektrycznej niezbędnej do 
zasilania oświetlenia ulicznego.

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

4 800 000,00 584 999,35 12,19%

Realizacja zadania przewidziana na lata 2014-2015.Plan wykonano zgodnie       
z założeniami na 2014r. Przebudowano oświetlenie Ronda NSZ (cz.1 oraz cz.2 
etap 1 programu SOWA). Wykonano modernizację 273 szt.opraw z cz.2 etapu II 
programu SOWA.Kontynuacja cz.2 etapu II w roku 2015r. (zgodnie z planem do 
30.09.2015r.).
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Przebudowa Placu Jagiellońskiego - rewitalizacja 
ścisłego centrum Radomia

Wydział Inwestycji 350 000,00 0,00 0,00%

Projekt realizowany w latach 2014-2015. W 2014r. przeprowadzono
postepowanie przetargowe i podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej zadania. Finansowanie zadania nastąpi
w 2015r.Realizacja zgodna z planem. 

Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc. od ul. Ks. 
Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą 
Południową (obwodnica Śródmiejska). - Poprawa  
układu komunikacyjnego m. Radomia.

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

68 000 000,00 13 170 591,95 19,37%

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2016. Plan na
zadaniu wykonano zgodnie z założeniami na 2014r. Wykonano: - Etap IV:
roboty wykonano i zakończono, odcinek ulicy udostępnono dla ruchu
lokalnego. Etap III: roboty ziemne w 20%, infrastruktura podziemna w 25%,
budowa przpustów z blach falistych (przejście dla pieszych oraz przjazd dla
pojazdów) w 10%, roboty drogowe w 10%. - Etap II: wykonano przebudowę
infrastruktury podziemnej w 20%, Etap przygotowawczy wykonano w 100%, -
Etap odtworzeniowy wykonywany będzie po wykonaniu zadania
podstawowewgo. Przewidywany termin zakończenia robót - 2015 rok.

Rozbudowa centrali telefonicznej - Zapewnienie 
łączności telefonicznej pracownikom Urzędu

Wydział 
Teleinformatyczny

90 000,00 52 646,88 58,50% Zadanie realizowane zgodnie z planem. Termin zakończenia-2015r.

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" - Ochrona środowiska

Wydział Inwestycji 394 223,00 119 924,61 30,42%

Beneficjentem Projektu jest MOK "Amfiteatr" i "Resursa Obywatelska".Na ww
zadanie uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony
środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja zadania jest przewidziana w
latach 2013-2015. Przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową
termomodernizacji obiektu oraz pokryto koszty niekwalifikowane w związku z
realizacją projektu. Realizacja pozostałych robót budowlanych nastąpi w
2015r.
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Termomodernizacja budynku Resursy 
Obywatelskiej ul.Malczewskiego realizowanego w 
ramach projektu "Termomodernizacja oraz 
wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 
obiektach kultury w Radomiu" - Ochrona 
środowiska

Wydział Inwestycji 782 344,00 9 600,00 1,23%

Beneficjentem Projektu jest MOK "Amfiteatr" i "Resursa Obywatelska".Na ww
zadanie uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony
środowiska i Gospodarki Wodnej.Zadanie jest realizowane w latach 2013-2015
zgodnie z harmonogramem projektu. Przygotowano część dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz wnisek o dofinansowanie projektu.Realizacja
robót budowlanych nastąpi zgodnie z harmonogramem w 2015 roku.

Trasa N-S(od ul.Prażmowskiego do ul.Żeromskiego)-
I etap odcinek od ul.Młodzianowskiej do połączenia 
z projektowana obwodnicą Południową - II etap - 
poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

23 800 000,00 0,00 0,00%
Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2015-2017.Dokumentacja
projektowa w trakcie opracowywania.

Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z 
adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego. - Poprawa jakości 
wykonywanych usług medycznych.

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

10 698 314,00 1 657 006,56 15,49%

Zadanie realizowane w latach 2012-2016. Jednostką koordynującą wykonanie
ww. zadania jest Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa
Chałubińskiego w Radomiu. Zaplanowane środki wydatkowano na pokrycie
kosztów zakupu m. in. wielorzędowego tomografu komputerowego, wiertarki
chirurgicznej dla potrzeb Oddziału Ortopedycznego, systemu zmiękczania
wody. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
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