
398 846 266,00 140 084 891,32 35,12%
27 140 400,00 17 859 012,52 65,80%

371 705 866,00 122 225 878,80 32,88%

88 619 971,00 65 174 114,18 73,54%

15 878 190,00 12 960 858,52 81,63%

 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

1 870 353,00 1 713 337,82 91,61%

Program był realizowany w latach 2013-2015 a jego
głównym celem było stworzenie strategii rozwoju
Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego.W trakcie trwania
programu wydatkowano środki na opracowania zawarte
w harmonogramie Projektu 57MOF/1/2013. Realizacja
zadań oraz stopień ich zaawansowania przebiegała
zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i bieżącymi
ustaleniami z IZ POPT (Ministerstwo Infrastruktury i
Rozwoju). Projekt pod względem merytorycznym został
zrealizowany zgodnie z umową dotacji nr DPT/BDG-
II/POPT/112/13 i środki dotacji zostały ostatecznie
rozliczone.

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

Wydział Edukacji 294 120,00 251 777,08 85,60%

Program był realizowany w latach 2014-2015.Projekt 
"Moja przyszłość" miał na celu wyrównywać szanse 
edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz 
gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego 
poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej 
szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane 
na rozwój kompetencji kluczowych. Wydatki na realizację 
zadania były zgodne z harmonogramem projektu,  
dotyczyły głównie wynagrodzeń dla kadry zarządzającej 
projektem oraz prowadzącej zajęcia z uczniami. Na etapie 
realizacji projektu powstały oszczędności wynikające z 
zastosowania procedur prawa zamówień publicznych. 
Projekt zakończył się 31.10.2015r.

Wykonanie do 

2015 r. włącznie

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

           Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich                               Załącznik Nr 9

- wydatki bieżące

Nazwa i cel

Jednostka 

odpowiedzialna lub 

koordynująca

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:

Wskaźnik 

(%)

Uzasadnienie

Łączne nakłady 

finansowe

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

Wydział Edukacji 332 475,00 230 053,42 69,19%

Program" Nauczyciel zawodu-współczesne wyzwania "był 
realizowany w latach 2014-2015. Projekt  był skierowany 
do nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu. Wydatki na realizację zadania 
zrealizowano zgodne z harmonogramem. Na etapie 
realizacji projektu powstały oszczędności wynikające z 
zastosowania procedur prawa zamówień publicznych. 
Projekt zakończył się 30.06.2015r.

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

Wydział Edukacji 661 700,00 658 119,75 99,46%

Program był realizowany w latach 2014-2015. Głównym 
celem projektu był wzrost potencjału szkolnictwa 
zawodowego na Mazowszu. Uczestnikami i głównymi 
odbiorcami wsparcia byli uczczniowie szkół zawodowych i 
techników.  Projekt został zrealizowany zgodnie z 
harmonogramem zawartym w umowie. Wydatki dotyczące 
wynagrodzeń dla kadry zarządzającej projektem oraz 
prowadzącej zajęcia a także inne zakupy przewidziane w 
budżecie projektu były realizowane na bieżąco. Projekt 
zakończył się 30.09.2015r.

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

Wydział Edukacji 253 800,00 253 800,00 100,00%

Projekt był realizowany w latach 2013-2015 w celu:
• rozwijania wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej 
wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz 
zrozumienia jej wartości;
• pomagania młodym ludziom w nabyciu podstawowych 
umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla 
rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego 
obywatelstwa europejskiego.
Wydatki na realizację zadania były zgodne z planem 
zawartym w umowie. Projekt został rozliczony w 2015r. 

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

Wydział Edukacji 189 034,00 185 717,83 98,25%

Projekt był realizowany w latach 2013-2015. Celem 
Comenius Regio było wzmacnianie europejskiego 
wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy 
między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi 
w Europie. Realizacja projektu pomogła lokalnym władzom 
oświatowym rozwiązywać problemy i poszerzać ofertę 
dotycząca edukacji szkolnej. Wydatki na realizację zadania 
były zgodne z planem zawartym w umowie. Projekt został 
rozliczony w 2015r. 
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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 467 708,00 467 708,00 100,00%

Projekt mobilności był realizowany w latach 2014-2015 i 
polegał na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla 
uczniów i nauczycieli. Celem wyjazdów było szkolenie i 
zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego 
oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w 
zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.Zadanie 
zostało zrealizowane zgodnie z umową.

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

Wydział Edukacji 903 778,00 748 613,67 82,83%

Projekt jest przewidziany do realizacji w latach 2014-
2016 jako program Unii Europejskiej w dziedzinie 
edukacji,polegający na wymianie młodzieży wraz z 
opiekunami w celu poznawania innowacyjnych metod 
kształcenia i kultury danego kraju. Realizacja zadania 
przebiega zgodnie z budżetem projektu określonym w 
umowie. 

Projekt w ramach Programu ERASMUS+ 
Mobilność edukacyjna - nowoczesne narzędzia 
pedagogiczne

Wydział Edukacji 123 734,00 4 360,41 3,52%

Projekt jest przewidziany do realizacji w latach 2015-
2017 jako program w dziedzinie edukacji dotyczący 
szkoleń dla nauczycieli w celu umiędzynarodowienia 
edukacji,  częstszego stosowania cyfrowych narzędzi 
edukacyjnych, oraz wspierania tworzenia elastycznych 
ścieżek kształcenia zgodnych z potrzebami i celami osób 
uczących się. W 2015r. zgodnie z umową nastąpiło 
uzgodnienie warunków i zakresu dalszej współpracy. 
Realizacja zadania nastąpi w latach 2016-2017 zgodnie z 
podjętymi ustaleniami. 

Projekt w ramach Programu ERASMUS+ 
Mobilność edukacyjna -współdziałanie i 
współtworzenie

Wydział Edukacji 162 029,00 144 819,47 89,38%

Projekt przewidziany do realizacji w latach 2015-2016 w 
celu wzmacniania europejskiego wymiaru edukacji 
poprzez naukę języka oraz podejmowanie działań 
promujących kraj. Realizacja zadania przebiega zgodnie z 
harmonogramem.  

Stop uzależnieniom - wybieram aktywność. - 
przeciwdziałanie uzależnieniom oraz 
propagowanie zdrowego stylu życia wśród 
uczniów.

Wydział Edukacji 2 663 229,00 2 627 059,76 98,64%

Projekt był realizowany w latach 2011-2015 w celu 
przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków i 
internetu poprzez zorganizowanie dla uczniów zajęć 
profilaktycznych oraz propagowanie zdrowego trybu 
życia.Wydatki związane z projektem zrealizowano zgodnie z 
planem. Zadanie zakończyło się 31.03.2015r.
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Adaptacja do zmian klimatu poprzez 
zrównoważoną gospodarkę wodną w 
przestrzeni miejskiej Radomia-spowolnienie 
spływu wód deszczowych jako przystosowanie 
do zmian klimatu

Jednoosobowe 
Samodzielne Stanowisko 
ds.. Realizacji Programu 

LIFE

2 263 741,00 0,00 0,00%

Program będzie realizowany w latach 2015-2020 i ma na
celu przystosowanie przestrzeni miejskiej Radomia do
zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną.
Umowę na realizację programu podpisano w grudniu
2015r. Realizacja zadania w porozumieniu z
beneficjentami projektu rozpocznie się w 2016r. zgodnie
z podjętymi ustaleniami. 

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

Kancelaria Prezydenta 81 540,00 80 468,07 98,69%

Program był realizowany w latach 2013-2015 na
podstawie umowy partnerskiej "Radom - siła współpracy"
podpisanej w dniu 29.01.2014r. Projekt zakończył się
zgodnie z harmonogramem 30.06.2015

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

2 987 820,00 2 987 819,00 100,00%

Projekt był realizowany w latach 2010-2015 w celu
zapewnienia dostępu do internetu gospodarstwom
domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym.
Założony plan na 2015r. przewidywał wydatki na pokrycie
kosztów związanych z funkcjonowaniem stacji bazowych
(energia elektryczna, dzierżawa kanalizacji kablowej,
najem powierdzchni), zakup zbiorczego łącza
internetowego, ubezpieczenie sprzętu, serwis
infrastruktury sieciowej. Zadanie zostało zrealizowane
zgodnie z planem.

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)

Wydział Obsługi 
Radomskiej Strefy 

Gospodarczej
2 623 129,00 2 607 204,24 99,39%

Program był realizowany w latach 2013-2015 i miał na 
celu wspieranie aktywizacji zawodowej mieszkańców 
Radomia poszukujących pracy w celu poprawy i 
dostosowania ich kwalifikacji do zmieniającego się rynku 
pracy. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem i 
rozliczone z dniem 30.06.2015r.  

72 741 781,00 52 213 255,66 71,78% Uzasadnienie

 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

91 960,00 63 960,00 69,55%

Projekt był realizowany w latach 2013-2015 i dotyczył
wdrożenia Systemu Zintegrowanego Zarządzania
Przestrzennego w Radomskim Obszarze Funkcjonalnym
(ROF) poprzez realizację badań diagnostycznych oraz
opracowanie i przygotowanie dokumentacji. Zadanie
zostało zrealizowane i rozliczone w 2015r. zgodnie z
planem

- wydatki majątkowe
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Adaptacja do zmian klimatu poprzez 
zrównoważoną gospodarkę wodną w 
przestrzeni miejskiej Radomia-spowolnienie 
spływu wód deszczowych jako przystosowanie 
do zmian klimatu

Jednoosobowe 
Samodzielne Stanowisko 
ds.. Realizacji Programu 

LIFE

4 782 989,00 0,00 0,00%

Program będzie realizowany w latach 2015-2020 i ma na
celu przystosowanie przestrzeni miejskiej Radomia do
zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną.
Umowę na realizację programu podpisano w grudniu
2015r. Realizacja zadania w porozumieniu z
beneficjentami projektu rozpocznie się w 2016r. zgodnie
z podjętymi ustaleniami. 

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 90 599,00 90 598,05 100,00%

Zadanie polegające na informatycji zasobu geodezyjnego 
było realizowane zgodnie z Aneksem nr 5 z dnia 
16.03.2015r. i Aneksem Nr 6 z dnia 06.10.2016r. do 
umowy z dnia 14.07.2009r. w sprawie partnerskiej 
współpracy przy realizacji projektu BW oraz umową o 
udzielenie dotacji z dnia 12.05.2015r. Projekt został 
zrealizowany zgodnie z ustaleniami określonymi w ww 
dokumentach. 

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

Wydział Obsługi 
Radomskiej Strefy 

Gospodarczej
183 100,00 183 024,00 99,96%

Projekt był realizowany w latach 2014-2015 i miał na celu
poprawę atrakcyjności Gminy dla potencjalnych inwestorów
poprzez rozpoczecie procesu uzbrojenia terenów
przemysłowych przewidzianych pod inwestycje. Na
podstawie umowy zawartej 02.06.2014r. Wykonawca
wykonał dokumentację techniczną, która została ostatecznie
przyjęta 29.09.2015r. Z końcem 2015 r. projekt został
rozliczony zgodnie z zawartą umową.

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

64 438 000,00 51 824 671,33 80,43%

Projekt realizowany w latach 2002-2015 w celu poprawy 
układu komunikacyjnego miasta. Zadanie wykonano zgodnie 
z założeniami roku 2015. Wybudowano oświetlenie węzła 
nad torami PKP,  dwa obiekty inżynierskie (wiadukty), 
wykonano dwie jezdnie główne wraz z drogami 
odbarczającymi i włączeniem do ul. Rodziny Ziętalów oraz 
kanał deszczowy.

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 
dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnegow 
zakresie e-administracji i geoinformacji- wzrost 
e-potencjału Mazowsza

Wydział 
Teleinformatyczny

292 495,00 0,00 0,00%

Zadanie jest zaplanowane do realizacji w latach 2016-
2018 na podstawie umowy zawartej 27.10.2015r. z
Województwem Mazowieckim w celu wsparcia Gminy w
zakresie wdrożenia elektronicznej administracji i
geoinformacji.  
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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 

Wydział 
Teleinformatyczny

48 945,00 46 002,28 93,99%

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z Aneksem nr 3 do
umowy z dnia 14.07.2009 zawartej między Samorządem
Województwa Mazowieckiego a Miastem Radom w celu
partycypowania w kosztach projektu EA. 

Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego - poprawa jakości i dostępności 
usług medycznych oraz badań profilaktycznych 
oferowanych przez Radomski Szpital 
Specjalistyczny

Wydział Zdrowia i Polityki 
Społecznej

2 813 693,00 5 000,00 0,18%

Projekt jest realizowany w latach 2014-2016 i dotyczy 
przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Poradni 
Gastroenterologicznej dla Dorosłych  oraz Pracowni 
Endoskopowej wraz z wyposażeniem. W ramach zadania  
Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa 
Chałubińskiego wykonał etap I prac polegający na 
opracowaniu kompleksowej wielobranżowej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania przebiega 
zgodnie z planem.

0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%

310 226 295,00 74 910 777,14 24,15%

11 262 210,00 4 898 154,00 43,49%

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 

Wydział Geodezji 2 619 210,00 819 210,00 31,28%
Realizację zadania rozpoczęto w 2014r. Zadanie
zrealizowano zgodnie z planem wydatków budżetowych
na 2015r.

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

2 474 000,00 32 944,00 1,33%

Zadanie jest realizowane w latach 2015-2020 Założony
plan na 2015r. przewidywał kwoty według wartości
szacunkowych. Poniesione wydatki były zgodne z
bieżącymi potrzebami i dotyczyły pokrycia kosztów
związanych z funkcjonowaniem stacji bazowych (energia
elektryczna, dzierżawa kanalizacji kablowej, najem
powierdzchni), zakupu zbiorczego łącza internetowego,
ubezpieczenia sprzętu, serwisu infrastruktury sieciowej. 

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

Uzasadnienie
- wydatki bieżące
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Dożywianie dzieci ze świetlic 
socjoterapeutycznych i środowiskowych - 
przeciwdziałanie patologiom społecznym

Wydział Zdrowia i Polityki 
Społecznej

915 000,00 610 000,00 66,67%

Zadanie jest realizowane 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 
w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.  
Na realizację  zadania zawarto  umowę  trzyletnią ze 
Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży ”ARKA” w Radomiu ul. 
Chrobrego 7/9 . Wydatki dotyczyły m in.  zakupu  żywności, 
zapłaty za media , wypłaty wynagrodzeń  dla  koordynatora 
oraz pracowników, 
cateringu,  zakupu środków czystości. Realizacja zadania 
przebiega zgodnie  z planem i harmonogramem. 

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

Wydział Zdrowia i Polityki 
Społecznej

351 000,00 234 000,00 66,67%

Zadanie jest realizowane 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 
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).

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

Wydział Zdrowia i Polityki 
Społecznej

1 773 000,00 1 182 000,00 66,67%

Zadanie jest realizowane w latach 2014-2016.Celem zadania 
jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży 
oraz stworzenie im warunków osobistego rozwoju poprzez 
udział w zajęciach oferowanych przez kluby.Zadanie zlecono  
do realizacji  4 organizacjom pozarządowym  w ramach 
konkursu ofert.  Na realizację w/w zadania zawarto  umowy  
trzyletnie  z: Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży ”ARKA” w 
Radomiu ul. Chrobrego 7/9, Caritas Diecezji Radomskiej w 
Radomiu ul. Kościelna 5, towarzyszeniem Katolicki Ruch 
Antynarkotyczny „Karan”  Radom ul. Reja 5/1 oraz Fundacją 
„Chcę i Mogę” Radom ul. Struga 1. Zadanie  jest realizowane 
zgodnie z harmonogramem. Wydatki dotyczą  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. 
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Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 
przeciwdziałanie patologiom społecznym

Wydział Zdrowia i Polityki 
Społecznej

1 140 000,00 760 000,00 66,67%

Zadanie jest realizowane w latach 2014-2016.Realizacja 
zadania przebiega zgodnie  z planem i harmonogramem. 
Zadanie polega na zapewnieniu ofiarom przemocy miejsca 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. Zadanie zlecono  do realizacji organizacji 
pozarządowej  w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert.  
Na realizację w/w zadania zawarto umowę trzyletnią z 
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci  Oddział Powiatowy  w 
Radomiu ul. Malczewskiego 20B. Zadanie jest realizowane 
zgodnie z harmonogramem. Wydatki  dotyczą m.in. 
wynagrodzeń dyrektora, pedagogów, mediatorów, -
terapeutów, prawnika, zakupu środków czystości, oraz 
zapłaty za media. 

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

1 110 000,00 740 000,00 66,67%

Zadanie jest realizowane w latach 2014-2016  Na realizację 
zadania zawarto 3 umowy trzyletnie: z Caritas Diecezji 
Radomskiej, Klasztorem OO. Bernardynów, Caritas Pallotyńska 
Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego. Celem 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, które dla wielu jest 
niejednokrotnie jedynym gotowanym posiłkiem w ciągu 
dnia.Wydatki przeznaczono m.in. na: zakup artykułów 
spożywczych do przygotowania gorącego posiłku, środki 
czystości niezbędne do zachowania porządku w jadłodajni, 
zapłatę za media (tj. gaz, energię, wodę, usługi komunalne, 
olej opałowy) oraz  wynagrodzenia dla osób zatrudnionych 
przy realizacji zadania. Realizacja zadania przebiega zgodnie  
z planem.
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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

780 000,00 520 000,00 66,67%

Zadanie jest realizowane w latach 2014-2016. Na  realizację 
powyższego zadania została zawarta umowa trzyletnia z 
Caritas Diecezji Radomskiej.  Adresatami niniejszego zadania 
są osoby zagrożone bezdomnością i osoby bezdomne. Celem 
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). Realizacja zadania przebiega 
zgodnie  z planem i harmonogramem.

Opracowanie "Programu Rewitalizacji Gminy 
Miasta Radomia na lata 2014-2023"-
rewitalizacja Gminy Miasta Radomia w latach 
2014-2023

Wydział Inwestycji 100 000,00 0,00 0,00%

Zadanie zaplanowano na lata 2015-2016. W grudniu
2015r. podpisano umowę na opracowanie Programu
Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023.
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.
Sfinansowanie zadania nastąpi w 2016r. Przewidywany
termin uchwalenia Programu - czerwiec 2016r.

298 964 085,00 70 012 623,14 23,42% Uzasadnienie

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

118 000,00 0,00 0,00%

Zadanie jest zaplanowane do realizacji w latach 2015-
2020. W roku 2015 nie poniesiono żadnych wydatków z
uwagi na brak potrzeb związanych z zakupem nowych
zestawów komputerowych.

Zakupy inwestycyjne sprzęty 
telekomunikacyjnego i poligraficznego 
Rozbudowa centrali telefonicznej-zapewnienie 
łączności telefonicznej pracownikom Urzędu

Wydział 
Teleinformatyczny

90 000,00 80 753,12 89,73%

Zadanie było realizowane w latach 2013-2015, miało na
celu zapewnienie łączności w Urzędzie poprzez
rozbudowę centrali telefonicznej. Zadanie zostało
zrealizowane zgodnie z planem.

- wydatki majątkowe
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Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Radomiu Sp.zo.o poprawa 
infrastruktury sportowej

Biuro Nadzoru 
Właścicielskiego

86 046 193,00 354 500,00 0,41%

Zadanie zaplanowane w latach 2015-2018 w celu
poprawy infrastruktury sportowej miasta. Realizacja
zadania obejmowała:
1) Zabezpieczenie wkładu własnego na budowę hali
widowiskowo-sportowej w kwocie 62.500,00 zł.
Uzyskano niezbędne decyzje (środowiskowa, lokalizacji
inwestycji) oraz zgody na przyłączenie mediów (Radpec
S.A., Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., Zakład
Energetyczny) i dojazdu (MZDiK). Podpisano umowę z
MSiT na dofinansowanie inwestycji na kwotę
35.679.700,00 zł brutto. Ogłoszono przetarg
nieograniczony na w/w zadanie w dniu 22.10.2015 r.
2) Remont sali treningowej do sportów walki Zalew
BORKI w kwocie 292.000,00 zł. Inwestycja rozłożona na
dwa lata. Dofinansowanie z MSiT - kwota 274.900,00 zł.
Wykonano projekt budowlany oraz wykonawczy,
uzyskano pozwolenie na budowę. Planowany termin
przeprowadzenia postępowania przetargowego - luty
2016 r. Planowany termin wykonania robót - wrzesień
2016 r.

Nabycie akcji Spółki Port Lotniczy "Radom"S.A. z 
siedzibą w Radomiu od podmiotu zewnętrznego-
rozbudowa infrastruktury związanej z 
uruchomieniem lotniska cywilnego

Biuro Nadzoru 
Właścicielskiego

94 900 000,00 0,00 0,00% Realizacja zadania zaplanowana od roku 2017.

Budowa łącznika w PSP nr 26 przy ul. Wośnickiej 
- poprawa bazy edukacyjnej

Wydział Inwestycji 261 000,00 257 702,00 98,74%
Zadanie było realizowane w latach 2014-2015 w celu
poprawy bazy edukacyjnej w PSP nr 26. Projekt
zakończono i rozliczono zgodnie z planem.

Budowa parku miejskiego Ustronie - 
zagospodarowanie terenów zielonych

Wydział Inwestycji 1 956 072,00 1 449 487,31 74,10%

Zadanie zaplanowane na lata 2013-2016. Celem budowy
parku jest promowanie zdrowego trybu życia wśród
mieszkańców miasta oraz zagospodarowanie isniejących
terenów zielonych. W 2015r. zrealizowano II etap budowy
parku. Inwestycja przebiega  zgodnie z harmonogramem.  
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Budowa sali sportowej w PSP nr 29 przy ul. 
Ceglanej - poprawa bazy sportowo-edukacyjnej

Wydział Inwestycji 4 000 000,00 988 000,00 24,70%

Zadanie realiowane w latach 2015-2016 w celu poprawy
bazy sportowo-edukacyjnej w PSP nr 29. W 2015r.
wykonano planowany zakres robót budowlanych.
Zakończenie inwestycji - 2016r.

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

Wydział Inwestycji 5 000 000,00 2 000 000,00 40,00%

Inwestycja została zaplanowana na lata 2014-2016 w
celu poprawy warunków kształcenia w ZSO nr 6.
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.
W 2015r. wykonano założony zakres robót budowlanych.
Planowany termin zakończenia inwestycji - 2016r. 

Przebudowa Placu Jagiellońskiego - rewitalizacja 
ścisłego centrum Radomia

Wydział Inwestycji 219 000,00 219 000,00 100,00%

Inwestycja była realizowana w latach 2014-2015 w celu
opracowania koncepcji rewitaclizacji placu oraz
sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Zadanie zostało zakończone, ostateczne rozliczenie
projektu nastąpi w I półroczu 2016r. 

Rewitalizacja nieruchomości przy ul. 
Rwańska2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 
14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku 
w Radomiu - rewitalizacja zabytkowych 
obszarów Miasta

Wydział Inwestycji 2 000 000,00 0,00 0,00%

Zadanie realizowane w latach 2015-2016 w celu 
rewitalizacji zabytkowej części miasta.W 2015r. 
przeprowadzono i roztrzygnięto konkurs architektoniczno-
urbanistyczny dla przedsięwzięcia.Prace budowlane są 
przewidziane na 2016r. 

Rewitalizacja obiektów po Archiwum 
Państwowym na cele administracyjne przy ul. 
Rynek 1 - poprawa infrastruktury 
administracyjnej

Wydział Inwestycji 124 275,00 123 738,00 99,57%

Inwestycja była realizowana w latach 2014-2015 w celu
opracowania koncepcji rewitaclizacji obiektów po
Archiwum Państwowym oraz sporządzenia dokumentacji
projektowo-kosztorysowej.Zadanie zostało zakończone
zgodnie z planem. 

Rewitalizacja Placu Stare Miasto - rewitalizacja 
zabytkowych obszarów miasta

Wydział Inwestycji 1 000 000,00 295 417,00 29,54%

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2016 w
celu odbudowy zabytkowej części Placu Stare Miasto.
Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru w grudniu
2015r. i częściowo rozliczone. Sfinansowanie pozostałej
części prac budowlanych zadania nastąpi w styczniu
2016r.
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Rozbudowa PSP nr 21 przy ul. Trojańskiej o 
segment dydaktyczny - poprawa bazy 
edukacyjnej

Wydział Inwestycji 1 500 000,00 499 142,00 33,28%

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2015-2016 w celu
poprawy warunków kształcenia w PSP nr 21. W 2015r.
Wykonano zaplanowany zakres robót budowlanych.
Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z
harmonogramem.

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 206 000,00 205 000,00 99,51%

Zadanie było realizowane w latach 2013-2015 w celu
osiągnięcia efektu ekologicznego polegającego na
zmniejszeniu zużycia energii. Inwestycja została
zakończona zgodnie z umową. 

Termomodernizacja dachu budynku PP nr 7 przy 
ul. Sadków 7- poprawa bazy edukacyjnej

Wydział Inwestycji 187 000,00 186 150,00 99,55%
Zadanie było realizowane w latach 2013-2015 w celu
poprawy bazy edukacyjnej szkoły. Inwestycja została
zakończona zgodnie z umową. 

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

3 600 000,00 2 852 073,36 79,22%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015. 
Wykonanie zadania jest  zgodne z założeniami i 
harmonogramem prac.
Wykonano roboty ziemne oraz  oświetlenie, podbudowę z 
kruszywa, ułożono krawężniki i obrzeża.  Pozostałe do 
wykonania roboty asfaltowe zostaną zrealizowane w I 
kwartale 2016r. Rozliczenie zadania planuje się na 
30.04.2016r. 

Budowa kładki nad ul. Osiedlową-poprawa 
układu komunikacyjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

1 280 000,00 63 182,06 4,94%

Zadanie zaplanowano na lata 2015-2016.w celu poprawy 
układu komunikacyjnego miasta oraz zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców. Inwestycja jest w trakcie 
realizacji. Wykonano roboty elektryczne w 62% Pozostałe do 
wykonania roboty mostowe zostaną zrealizowane w I 
półroczu 2016r.Termin zakończenia inwestycji planuje się na 
31.05.16r.
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Budowa kładki nad ul. Szarych Szeregów- 
poprawa układu komunkikacyjnego miasta 
Radomia

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

5 000 000,00 929 425,41 18,59%

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2015-
2016. Inwestycja jest w trakcie realizacji.
Wykonano:
Pale pod fundamenty – 100%
Pale pod blok kotwiący – 100%
Roboty teletechniczne – 95%
Roboty energetyczne – 55%
Pozostały do wykonania : konstrukcje stalowe, izolacje, 
odwodnienie kładki oraz mury oporowe. 
Przewidywany termin zakończenia prac 30.09.2016r.

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

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

1 900 000,00 1 878 687,34 98,88%

Inwestycja realizowana w latach 2014-2015. Plan na zadaniu 
wykonano zgodnie z założeniam i przyjętym 
harmonogramem.  
Wykonano roboty ziemne, kanał deszczowy, oświetlenie oraz
jezdnie wraz z chodnikami w 100%.Zadanie zakończono i 
rozliczono. 

Budowa ul.Terenowej  - poprawa układu 
komunikacyjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

635 000,00 633 061,08 99,69%
Zadanie realizowano w latach 2014-2015. Plan na zadaniu 
był wykonywany zgodnie z przyjętymi założeniami. Wszystkie 
roboty zostały zrealizowane w 100%. 

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

3 840 000,00 3 836 869,96 99,92%

Zadanie realizowane w latach 2014-2015 w celu 
zmniejszenia zużycia energii elektrycznej niezbędnej do 
zasilania oświetlenia ulicznego w mieście. W 
2015r.zakończono etap II inwestycji – wymianę opraw 
oświetleniowych. 
Wymieniono 3857 opraw oświetleniowych sodowych na 
lampy typu LED na terenie ulic miasta Radomia. 
Dokonano weryfikacji fotometrycznej oraz wykonano 
pomiary ochrony przeciwporażeniowej. 
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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 45 575 767,50 67,02%

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2013-2016.Plan 
na zadaniu wykonano zgodnie z założeniami 2015r.
Wykonano:
Etap IV: Roboty wykonano i rozliczono. Odcinek ulicy 
udostępniono dla ruchu lokalnego, 
Etap III: 
Roboty ziemne wykonano w 100%
Infrastruktura podziemna w 100%
Budowa przepustu z blach falistych (przejście dla pieszych 
oraz przejzad dla pojazdów) w 90%
Roboty drogowe w 60%
Etap II: 
Przebudowa infrastruktury podziemnej w 80%
Budowa wiaduktu i murów oporowych w 80%
Roboty drogowe w 40%
Etap Przygotowawczy wykonano w 100%
Etap Odtworzeniowy wykonywany będzie po wykonaniu 
zadania podstawowego.
Przewidywany termin zakończenia robót - 2016r.

Przygotowanie infrastruktury technicznej dla 
terenów inwestycyjnych inwestycyjnych Wólka 
Klwatecka II-poprawa układu komunikacyjnego

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

500 000,00 0,00 0,00% Realizacja zadania przełożona na 2016r.

Rozbudowa ul. Lekarskiej i Tochtermana w 
Radomiu- poprawa układu komunikacyjnego 
miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

393 000,00 0,00 0,00%

W związku z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach 
Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-
2020”zadanie pn. „Rozbudowa ul. Lekarskiej i ul. 
Tochtermana w Radomiu nie będzie realizowane.

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

5 010 000,00 0,00 0,00%
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2015-
2016. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.
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Rozbudowa ul.Lekarskiej i Tochtermana w Radomiu-
dotacja dla Radomskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w celu partycypacji w kosztach na 
rozbudowę ulic

Wydział Zdrowia i Polityki 
Społecznej

408 000,00 0,00 0,00%

W związku z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach 
Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-
2020”zadanie pn. „Rozbudowa ul. Lekarskiej i ul. 
Tochtermana w Radomiu ” nie będzie realizowane.

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

Wydział Zdrowia i Polityki 
Społecznej

10 790 545,00 7 584 667,00 70,29%

Zadanie realizowane w latach 2012-2016.W ramach 
przedsięwzięcia Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr 
Tytusa Chałubińskiego zakupił  mammograf cyfrowy oraz 
dokonał adaptacji pomieszczeń dla potrzeb RSzS. Realizacja 
zadania przebiega zgodnie z planem.
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