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Część opisowa 
Do sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg ujętych w planie 

budżetowym za I półrocze 2016r. 
Drogi krajowe, wojewódzkie, publiczne w miastach na prawach powiatu, gminne 

wewnętrzne i oświetlenie. 
 

Lp. Nazwa  zadania 

Długość 
ulicy 

 
[m] 

Powierzc
hnia 

jezdni 
 

[m2] 

Powierzc
hnia 

chodnika 
 

[m2] 

Zakres rzeczowy 

1 2 3 4 5 6 
A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji 
budżetowej dz. 600, rozdz. 60015, § 6050  

1. 

Przebudowa ul. 
Młodzianowskiej na 

odcinku od ul. Ks. Sedlaka 
do połączenia  

z projektowaną 
obwodnicą Południową 

(obwodnica Śródmiejska). 
 

- - - 

Roboty przygotowawcze: 
81% 

Etap II 
Wykonano: 
Roboty drogowe: 65% 
Kanalizacja deszczowa: 86% 
Kanalizacja sanitarna: 95% 
Sieć wodociągowa: 91% 
Sieć gazowa: 86% 
Branża elektryczna: 65% 
Branża telekomunikacyjna: 
44% 
Roboty mostowe: 86% 

Etap III 
Wykonano: 
Roboty drogowe: 71% 
Kanalizacja deszczowa: 99% 
Kanalizacja sanitarna: 89% 
Sieć wodociągowa: 100% 
Sieć gazowa: 37% 
Sieć cieplna: 100% 
Branża elektryczna: 98% 
Branża telekomunikacyjna: 
100% 
Sygnalizacja świetlna: 97% 

Etap IV 
Wykonano: 
Roboty drogowe: 99% 
Kanalizacja deszczowa: 100% 
Sieć wodociągowa: 100% 
Sieć gazowa: 100% 
Branża elektryczna: 100% 
Branża telekomunikacyjna: 
100% 

Etap odtworzeniowy: 0% 
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2. 

Trasa N-S  
- odcinek od ul. 
Prażmowskiego do  
ul. Żeromskiego – etap I 
- odcinek od ul. 
Młodzianowskiej do 
połączenia z 
projektowaną obwodnicą 
południową – etap II 

- - - 

Dokumentacja techniczna  
w opracowaniu. 
Postępowanie o uzyskanie 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach 
wykonania inwestycji – w 
toku. 

3. 

Przebudowa drogi 
krajowej nr 9 i 12  
 w Radomiu - ul. Wojska 
Polskiego  
i ul. Żółkiewskiego na 
odcinku od  
ul. Zbrowskiego do ul. 
Kozienickiej wraz z 
przebudową ul. 
Zwolińskiego 
opracowanie 
dokumentacji projektowej 
oraz połączenie pieszo – 
rowerowe z ul. 
Energetyków.  
 

- - - 

 Rozstrzygnięty przetarg na 
opracowanie dokumentacji 
projektowej pn. : " 
Przebudowa drogi krajowej nr 
9 i 12 w Radomiu  - ulicy 
Wojska Polskiego i ulicy 
Żółkiewskiego na odcinku od 
ul. Zbrowskiego  do ul. 
Kozienickiej wraz z 
przebudową ul. Zwolińskiego". 
Planowany termin podpisania 
umowy na dzień 12.07.2016r. 

4. 
Budowa kładki nad ul. 
Szarych Szeregów 

   

Inwestycja w trakcie 
realizacji. 
Wykonano: 
Pale pod fundamenty – 
100% 
Pale pod blok kotwiący – 
100% 
Fundamenty – 100% 
Podpory – 90% 
Konstrukcje stalowe – 0% 
Izolacje – 0% 
Odwodnienie kładki – 30% 
Mury oporowe – 80% 
Roboty teletechniczne – 
95% 
Roboty energetyczne – 

75% 

5. 
Budowa ścieżki 
rowerowej od M1 do 
ronda Dmowskiego. 

   
Dokumentacja w trakcie 
opracowania przez 
prywatnego Inwestora. 
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6. 

Ścieżki rowerowe na 
osiedlu Ustronie (Al. 
Grzecznarowskiego strona 
południowa) 

   
Dokumentacja w trakcie 
opracowania.  

7. 

Budowa ciągu pieszo – 
rowerowego wzdłuż ul. 
Energetyków pomiędzy  
ul. Stara Wola 
Gołębiowska i Nowa Wola 
Gołębiowska. 
 

   

Dokumentacja w 
posiadaniu MZDiK. Trwa 
przygotowanie procedury 
przetargowej. 

8. 
Usprawnienia ruchu 
rowerowego  
i pieszego. 

- - - 
Dokumentacja w trakcie 

opracowania. 

9. 

Słupki blokujące, 
automatyczne chowane w 
nawierzchni jezdni „Plac 
Corazziego” 

- - - 

Realizacja równolegle z 
wykonaniem Szpillkostrady 
– udogodnienia dla pieszych 
na ul. Żeromskiego. 

10. 

Badania porealizacyjne 
wynikające  
z zapisów decyzji 
środowiskowych dla ulic: 
Słowackiego, obwodnicy 
południowej, 
Żółkiewskiego, 
modernizacja oświetlenia 
ulicznego „SOWA”  

- - - 
Wykonanie sukcesywne. 
 

11. 

Wykupy gruntów pod 
drogi wraz  
z opracowaniem operatów 
szacunkowych. 

- - - 
Wykonanie sukcesywne. 
 

12. 

Połączenie pieszo 
rowerowe wzdłuż 
obwodnicy południowej 
na odcinkach  Pętla 
Prędocinek ul. 
Młodzianowska  
i ul. Młodzianowska – ul. 
Wiejska. 

- - - 

Przygotowanie 
postępowania do 
wyłonienia wykonawcy na 
opracowanie dokumentacji 
projektowej. 

13. 
Budowa ul. 
Małcużyńskiego. 

- - - 
Dokumentacja projektowa 
w trakcie opracowania. 
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14. 
Szpilkostrada – 
udogodnienia dla pieszych 
na ul. Żeromskiego 

2627,40 33161 - 
 Dokumentacja projektowa 
w trakcie opracowania. 

15. 

Budowa sygnalizacji 
świetlnej wzbudzanej na 
ul. Mariackiej przy 
skrzyżowaniu z ul. Ks. 
Sedlaka. 

- - - 
Dokumentacja w trakcie 
opracowania. 

16. 

 
Budowa zatok do ważenia 
pojazdów na ulicach: 
 
 
a) NSZZ Solidarność 
 

   

 
Prace zakończono. Wykonano: 
dwustanowiskową zatokę do 
kontroli  
i ważenia samochodów 
ciężarowych oraz zatokę do 
kontroli bez ważenia. Obie 
zatoki wykonano z betonu 
C35/45 grubości 27cm o 
łącznej powierzchni 792m2. 
Wybudowano miejsca 
postojowe dla służb 
kontrolujących  
z kostki betonowej 
wibroprasowanej  
gr. 8cm o łącznej powierzchni 
602m2. Ustawiono słupy 
oświetleniowe 5szt. wraz z 
oprawami LED 10szt. 
zamontowano 88m barier 
energochłonnych SP 06.   

b) Szymanowskiego 
 

   

Dokumentacja w posiadaniu 
MZDiK. Realizacja możliwa po 
przyznaniu środków przez 
Radę Miejską. 

c) Malawskiego    

Dokumentacja w posiadaniu 
MZDiK. Realizacja możliwa po 
przyznaniu środków przez 
Radę Miejską. 

17. 

Budowa sygnalizacji 
świetlnej wzbudzanej na 
ul. Wierzbickiej przy 
skrzyżowaniu z ul. 
Gębarzewską. 

- - - 

Inwestycja zrealizowana. 
Zamontowano dwie 
bramownice, 2szt. masztów 
sygnalizacji świetlnej, 4szt. 
sygnalizatorów S1, 4szt. 
sygnalizatorów S5, 4szt. 
przycisków dla pieszych, 
dwie. kamery oraz 
oznakowanie pionowe i 
poziome. 
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B. DROGI GMINNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60016,§ 6050 
 

 
1. 
 
 
 

a. 

 
Modernizacja i budowa 
ulic w ramach tzw. 
„czynów społecznych 
drogowych” 
 
 
Budowa ul. Galla Anonima 
na odcinku od ul. 
Witkacego do  
ul. Źródłowej oraz 
sięgacze na dz.  
nr 174, 165, 159 i 154/2  
Etap I – 200m od ul. 
Witkacego. 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
Realizacja możliwa po 
przeprojektowaniu części 
elektrycznej dokumentacji 
projektowej i podpisaniu 
umowy z PGE na 
przebudowę kolidujących 
sieci. 

b. 
Budowa ul. Źródłowej.  
Etap II – od ul. Banacha do 
mostu przy stawach. 

- - - 

 Realizacja możliwa po 
podpisaniu umowy z PGE 
na przebudowę 
kolidujących sieci. 

c. 

Budowa ul. Koneckiej w 
Radomiu na odcinku od ul. 
Przytyckiej do dz.  
nr 593 oraz ul. 
Potworowskiej  
na odcinku od ul. 
Koneckiej  
do ul. Kleeberga. 
 

- - - 

Przetarg na realizację 
inwestycji odbył się w dniu 
20.06.2016r. Trwa 
procedura rozstrzygania 
przetargu. 

d. 
Budowa ul. Gałczyńskiego  
w Radomiu od ul. Ludowej  
do ul. Gojawiczyńskiej. 

   
Trwają prace przy 
przygotowaniu przetargu 
na realizację inwestycji. 

e. 

Budowa zatoki 
parkingowej przy  
ul. Olsztyńskiej 26 w 
Radomiu 

- - - 

Inwestycja w trakcie 
realizacji. 
Wykonano: 
Karczowanie krzewów i 
wycinka drzew: 100% 
Wykonanie miejsc 
postojowych  
z kostki betonowej gr. 8cm: 
60% 
Budowa chodnika z kostki 
betonowej gr. 6cm: 20% 
Zabezpieczenie 
infrastruktury podziemnej: 
100% 
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2. 
Uzbrojenie terenów 
przemysłowych. 

   

Budowa dróg publicznych 
gminnych wraz z 
odwodnieniem 
i oświetleniem na terenie 
objętym Miejscowym 
Planem 
Zagospodarowania 
Przestrzennego „Wośnicka - 
etap I” - Dokumentacja 
projektowa w posiadaniu 
MZDiK wraz z 
uprawomocnioną decyzją  
ZRID 
 
Budowa drogi gminnej ul. 
Marii Gajl wraz z budową 
oświetlenia i odwodnienia 
oraz przebudową sieci 
infrastruktury technicznej.  
Dokumentacja projektowa 
w posiadaniu MZDiK 
postępowanie ws. decyzji 
ZRID w toku. 
 

3. 

Radomski Program 
Drogowy - utwardzenia 
nawierzchni gruntowych:  
 

   

 
Dokumentacja w opracowaniu 
dla ulic: 
Beneta, Cygańska, Tęczowa, 
Chałasińskiego, Gombrowicza, 
Kultysa, Niedbalskiego, 
Gawdzickiego, Zachodnia, 
Radiowa, Fałata, Wieżowa, 
Podhalańska, Wstępna, 
Kozłowskiego, Rybna, 
Karczemnego, Głęboka, Luźna, 
Mokra, Paska, Radosława, 
Trzcinowa, Zwarta, 
Wydmowa, Zakopiańska 
Sierpowa, Opoczyńska, Sliska, 
Poprzeczna, Bławatna, 
Świerkowa, Żakowicka, 
Tygodniowa 
 

ul. Mączna,  400 1994 - 

Prace zakończono. 
Wykonano: nawierzchnię 
bitumiczną  
o powierzchni 1994m2, 
ustawiono krawężnik o 
łącznej długości 30m. oraz 
pobocza i zjazdy do posesji z 
kruszywa. 
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ul. Wirowa,  170 873 - 

Prace zakończono. 
Wykonano: nawierzchnię 
bitumiczną  
o powierzchni 873m2, 
ustawiono krawężnik o 
łącznej długości 40m. oraz  
pobocza i zjazdy do posesji z 
kruszywa. 

ul. Kleeberga, 250 1521 - 

Prace zakończono. 
Wykonano: nawierzchnię 
bitumiczną  
o powierzchni 1521m2 oraz 
pobocza  
i zjazdy do posesji z kruszywa. 

 ul. Żeleńskiego,  160 770 - 

Prace zakończono. 
Wykonano: nawierzchnię 
bitumiczną  
o powierzchni 770m2 oraz 
pobocza  
i zjazdy do posesji z kruszywa. 

ul. Stolarska, 70 300 - 

Prace zakończono. 
Wykonano: nawierzchnię 
bitumiczną  
o powierzchni 300m2 oraz 
pobocza  
i zjazdy do posesji z kruszywa. 

ul. Przysuska,  280 1546 - 

Prace zakończono. 
Wykonano: nawierzchnię 
bitumiczną  
o powierzchni 1546m2, 
ustawiono krawężnik o 
łącznej długości 50m. oraz 
pobocza i zjazdy do posesji z 
kruszywa. 

ul. Błędowska 240 1181 - 

Prace zakończono. 
Wykonano: nawierzchnię 
bitumiczną  
o powierzchni 1181m2, oraz 
pobocza  
i zjazdy do posesji z kruszywa. 

 ul. Chemiczna 157 708 - 

Prace zakończono. 
Wykonano: nawierzchnię 
bitumiczną  
o powierzchni 708m2, oraz 
pobocza  
i zjazdy do posesji z kruszywa. 

ul. Brzechwy 130 791 - 

Prace zakończono. 
Wykonano: nawierzchnię 
bitumiczną  
o powierzchni 791m2, 
ustawiono krawężnik o 
łącznej długości 15m. oraz 
wykonano pobocza i zjazdy do 
posesji z kruszywa. 
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ul. Pomorska 110 1047 90 

Prace zakończono. 
Wykonano: nawierzchnię 
bitumiczną  
o powierzchni 1047m2, 
ustawiono krawężnik o 
łącznej długości 59m, 
wybudowano chodnik z kostki 
betonowej gr. 6cm o 
powierzchni 90m2 oraz 
wykonano pobocza i zjazdy do 
posesji z kruszywa. 

ul. Morwowa 
150 

 
588 

 
- 
 

Prace zakończono. 
Wykonano: nawierzchnię 
bitumiczną  
o powierzchni 588m2, oraz 
pobocza  
i zjazdy do posesji z kruszywa. 

ul. Gołaszewskiego 100 420 - 

Prace zakończono. 
Wykonano: nawierzchnię 
bitumiczną  
o powierzchni 420m2, 
ustawiono krawężnik o 
łącznej długości 20m. oraz 
wykonano pobocza i zjazdy do 
posesji z kruszywa. 

ul. Gościnna 250 1320 - 

Prace zakończono. 
Wykonano: nawierzchnię 
bitumiczną  
o powierzchni 1320m2, 
ustawiono krawężnik o 
łącznej długości 46m. 

ul. Podmokła 220 1164 - 

Prace zakończono. 
Wykonano: nawierzchnię 
bitumiczną  
o powierzchni 1164m2 oraz 
pobocza  
i zjazdy do posesji z kruszywa. 

4. 
Obsługa terenów 
Radomskiego Centrum 
Sportu 

- - - 

Przygotowanie procedury 
przetargowej na opracowanie  
dokumentacji projektowej, 
uzależnione od 
przygotowania i 
zatwierdzenia koncepcji 
projektu zagospodarowania 
projektowanego stadionu 
piłkarskiego. 

5. 
Budowa drogi łączącej  
ul. Wyścigową z ul. 
Cisową/Lipską. 

- - - 
Przygotowanie wniosku do 
decyzji ZRID. 
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6. 

Przebudowa 
infrastruktury technicznej 
dla terenów 
inwestycyjnych Wólka 
Klwatecka II – poprawa 
układu komunikacyjnego. 

- - - 

Przygotowanie procedury 
przetargowej na 
opracowanie  dokumentacji 
projektowej. 

7. Budowa ul. Gospodarczej. - - - 

Dokumentacja w 
posiadaniu MZDiK. 
Wykonanie zadania w 
latach 2016 - 2017. 

8. Budowa ul. Tartacznej. - - - 

Dokumentacja w 
posiadaniu MZDiK. 
Wykonanie zadania w 
latach 2016 - 2017. 

9. Budowa ul. Potokowej. - - - 

Rozpoczęcie procedury 
przetargowej po 
przedstawieniu koncepcji 
przebiegu ulicy. 

10. 
Odwodnienie ul. 
Kędzierskiego /  
ul. Zwolińskiego. 

- - - 

Przygotowanie 
postępowania do 
wyłonienia wykonawcy na 
opracowanie dokumentacji 
projektowej. 

11. 
Budowa kładki nad ul. 
Osiedlową. 

- - - 

Inwestycja w trakcie 
realizacji 
Wykonano: 
Roboty mostowe – 85 % 
Roboty elektryczne – 85% 
Wykonawca deklaruje 
zakończenie prac do dnia 
08.07.2016r. 

12. 
Wykupy gruntów ul. 
Kierzkowska. 

- - - 
Wykonanie sukcesywne. 
 

13. 

Wykupy gruntów pod 
drogi wraz z wykonaniem 
operatów szacunkowych i 
podziały działek. 

- - - 
Wykonanie sukcesywne. 
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C. DROGI WEWNĘTRZNE wg klasyfikacji budżetowej dz. 600, rozdz. 60017, § 6050 
 

1. 
 
 
 
 

a. 

Modernizacja i budowa 
ulic w ramach tzw. 
„czynów społecznych 
drogowych” 
 
 
 
Budowa ul. Kujawskiej  
od ul. Obrońców do dz. nr 
55/2. 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
Przetarg na realizację 
inwestycji odbył się w dniu 
20.06.2016r. Trwa 
procedura rozstrzygania 
przetargu. 

b. 

Budowa sięgacza od ul. 
Mlecznej  
w Radomiu. 
 

- - - 

Dokumentacja w posiadaniu 
MZDiK. Realizacja możliwa po 
wykonaniu kanalizacji 
deszczowej w ul. Mlecznej 
przez Wodociągi Miejskie w 
Radomiu. 

c. 
 

Budowa ul. Ludowej (od 
ul. Mazowieckiej do ul. 
Równoległej).  

- - - 
Trwają prace przy 
przygotowaniu przetargu na 
realizację inwestycji. 

d. 
Budowa ul. Wiosennej w 
Radomiu oraz czterech 
ciągów pieszo – jezdnych. 

- - - 
Trwają prace przy 
przygotowaniu przetargu na 
realizację inwestycji. 

e. 

Budowa ul. Koziej na 
odcinku  
od ul. Topiel do dz. nr 
42/4, 42/5.  

110 566,20 - 

Inwestycja zakończono w 
dniu 24.06.2016r. 
Wykonano nawierzchnię 
jezdni z kostki betonowej gr. 
8cm o powierzchni 566,20m2, 
zjazdy indywidualne z kostki 
betonowej gr. 8cm o łącznej 
powierzchni 122m2. 
Ustawiono krawężnik 
betonowy o długości 225m. 
Wykonano przykanaliki z rur 
Ø200mm długości 14m oraz 
studzienki ściekowe Ø500mm 
– 4kpl. Ustawiono 4szt. 
słupów oświetleniowych z 
oprawami LED. 

f. Budowa ul. Łomżyńskiej. - - - 

Inwestycja w trakcie realizacji. 
Wykonano:  
Budowa kanalizacji 
deszczowej: 10% 
Budowa chodników z kostki 
betonowej: 0% 
Ustawienie krawężników  
betonowych: 25% 
Nawierzchnia bitumiczna: 0% 
Branża oświetleniowa: 0% 
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g. 
Budowa drogi dojazdowej  
od ul. Starachowickiej. 

- - - 

 
Trwają prace przy 
przygotowaniu przetargu 
na realizację inwestycji. 
 

h. 

Budowa miejsc 
postojowych  
z jezdnią manewrową  
i odwodnieniem przy  
ul. Chrobrego 54. 

- - - 
Trwają prace przy 
przygotowaniu przetargu 
na realizację inwestycji. 

i. 

Budowa ul. Ludowej (od 
ul. Równoległej do ul. 
Słowackiego) oraz ul. 
Tuwima i ul. Równoległej. 

   
Trwają prace przy 
przygotowaniu przetargu 
na realizację inwestycji. 

2. 

Budżet obywatelski 
„Pieszo i bezpiecznie” 
chodniki w ulicach: 
Łowickiej, Kujawskiej oraz 
na terenie PG 11. 

- - - 
Trwają prace przy 
przygotowaniu przetargu 
na realizację inwestycji. 

3. Budowa ul. Malawskiego. - - - 
Procedura przetargowa w 
toku. 

4. Budowa ul. Piwnej. - - - 

Przygotowanie 
postępowania do 
wyłonienia wykonawcy na 
opracowanie dokumentacji 
projektowej. 

 
D. OŚWIETLENIE ULIC MIASTA wg klasyfikacji budżetowej dz. 900, rozdz. 90015, § 
6050 
 
 

Budowa oświetlenia ulic 2014r: 
 

Pkt. świetlne 
 

Zakres rzeczowy 

1. 2. 3. 

 
Modernizacja oświetlenia w Radomiu 2016r 

 

Budowa systemu sterowania 
oświetleniem ulicznym 

40 szaf 
oświetleniowych 
zasilających ok. 

100 opraw  

Etap rozpoznawania rynku  i 
opracowania SIWZ i 
kosztorysu.  W II połowie 
sierpnia planowane 
postępowanie przetargowe. 
Planowane zakończenie I 
połowa grudnia 2016 r. 

Przebudowa oświetlenia na terenach 
spółdzielni mieszkaniowych. 

ok. 80 słupów i 
opraw 

oświetleniowych 

Trwa inwentaryzacja. 
Dokonano analizy 
możliwości odłączenia 
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oświetlenia parkingów 
strzeżonych od 
infrastruktury miejskiej. 
Trwa opracowanie 
specyfikacji i kosztorysu. 
Wyłonienie wykonawcy w I 
połowie sierpnia, 
zakończenie robót we 
wrześniu 2016 r.  

Przebudowa oświetlenia na terenach 
spółdzielni mieszkaniowych. 

30 

Trwa inwentaryzacja i 
ustalenie zasad partycypacji 
w kosztach przez 
spółdzielnie. W końca 
sierpnia planowane 
rozpoczęcie postępowania o 
zamówienie. Planowane 
zakończenie robót w 
październiku 2016 r. 

Modernizacja szaf oświetleniowych w 
zakresie dostosowania do obowiązujących 
przepisów i umów podpisanych na 
dystrybucję energii elektrycznej. 

ok. 30 szaf 
oświetleniowych 

Trwają rozmowy z PGE 
Dystrybucja S.A. Do końca 
sierpnai planowane 
wyłonienie wykonawcy. 
Zakończenie prac do końca 
2016 r. 

Modernizacja słupów oświetleniowych w 
zakresie dostosowania do bezkolizyjnego 
montażu iluminacji montowanych w 
okresie świątecznym. 

180 

Trwa wspólna 
inwentaryzacja zakresu z 
ZUK. Do końca lipca 
planowane rozpoczęcie 
postępowania o 
zamówienie. Planowane 
zakończenie do końca 
października 2016 r. 

Zakup oświetleniowych linii 
energetycznych, których właścicielem jest 
PGE Dystrybucja S.A. 

5000 

Zakończono wspólną z PGE 
Dystrybucja S.A. 
inwentaryzacje 
infrastruktury 
oświetleniowej na terenie m. 
Radomia. Do kończ września 
2016 r. planowane ustalenie 
zasad odkupienia 
infrastruktury. 

Budowa oświetlenia w Radomiu 2016r. 

Budowa oświetlenia ul. Drzymały 20 

W trakcie zgłoszenia robót 
budowlanych. Do końca lipca 
planowane rozpoczęcie 
postępowania 
przetargowego. Zakończenie 
robót planowane w e 
wrześniu 2016 r. 
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Budowa oświetlenia ul. Nobla 7 

W trakcie zgłoszenia robót 
budowlanych. Do końca lipca 
planowane rozpoczęcie 
postępowania 
przetargowego. Zakończenie 
robót planowane w e 
wrześniu 2016 r. 

Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzkiej 7 

W trakcie zgłoszenia robót 
budowlanych. Do końca lipca 
planowane rozpoczęcie 
postępowania 
przetargowego. Zakończenie 
robót planowane w e 
wrześniu 2016 r. 

Budowa oświetlenia ul. Rataja 10 

W trakcie zgłoszenia robót 
budowlanych. Do końca 
sierpnia planowane 
rozpoczęcie postępowania 
przetargowego. Zakończenie 
robót planowane w e 
październiku 2016 r. 

Budowa oświetlenia ul. Zbrowskiego 30 
W opracowaniu kosztorysy 
oraz dokumentacja 
projektowa. 

Opracowanie Dokumentacji Projektowej 

Projekty ulic: Sznajdra, Poselska, sięgacz ul. 
Witosa  

30 

Trwa postępowanie o 
wykonanie zamówienia. 
Etap zbierania ofert. 
Wyłonienie wykonawcy i  
podpisanie umów w I 
połowie lipca 2016 r. 
Zakończenie prac 
projektowych do końca 
2016 r. 

Projekt ulicy Skrajnej 15 

Trwa opracowanie koncepcji 
budowy oświetlenia i 
pozyskiwanie prawa do 
dysponowania od osób 
fizycznych. Planowane 
opracowanie dokumentacji 
do końca 2016 r. Realizacja 
w 2017r. w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. 
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Informacja z realizacji wydatków za I półrocze 2016roku. 
Inwestycje Ogólnokomunalne   

 
zadania własne gminy 

 
 
Dział 750 rozdz. 75023 § 6050  
1. Likwidacja barier architektonicznych w budynku administracyjnym Żeromskiego 53 – sala 
koncertowa. 
Trwa realizacja zadania. W ramach robót przewidziano wykonanie podjazdu na zewnątrz 
budynku oraz montaż platformy dla niepełnosprawnych wewnątrz budynku wraz z 
niezbędnymi pracami remontowymi i konserwatorskimi. Planowany termin zakończenia 
zadania  – III kw. br. 
 
2. Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 1 
Trwa sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. W dokumentacji 
przewidziano przebudowę, nadbudowę oraz termomodernizację istniejącego budynku 
biurowego wraz z nowym zagospodarowaniem terenu, uwzględniającym dostępność obiektu 
dla osób niepełnosprawnych.. Planowany termin zakończenia i rozliczenia – III kw.br 
 
3. Adaptacja i modernizacja lokalu przy ul. Traugutta 31/33 na cele administracyjne. 
Trwa sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. W  ramach zadania 
przewiduje się prace adaptacyjne lokalu w celu przystosowania do zamierzonej funkcji. 
Planowany termin zakończenia i rozliczenia – III kw.br 
 
4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę części budynku przy 
ul. Kilińskiego 30 na pomieszczenia biurowe 
Trwa opracowanie ekspertyzy technicznej konstrukcji obiektu w części dotyczącej 
planowanej rozbudowy. Po jej opracowaniu, na podstawie wyników i wniosków ekspertyzy 
zostanie sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania. Planowany termin 
zakończenia prac projektowych – IV kw. br 
 
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 
 6.  Przebudowa Placu Jagiellońskiego – rewitalizacja ścisłego centrum Radomia 
Trwa procedura odbioru wykonanej dokumentacji zadania. Z uwagi na istotne wady i 
uchybienia złożonej dokumentacji, istnieje zagrożenie nie przyjęcia prac projektowych. 
 
7. Rewitalizacja parku w dzielnicy Obozisko 
Realizacja zadania uwarunkowana jest zabezpieczeniem środków finansowych na jego 
realizację. W br. nie przewiduje się rozpoczęcia robót. 
 
8. Modernizacja terenu przy ul. Prądzyńskiego w Radomiu (dz. nr 30) do celów rekreacyjno-
sportowych. 
Trwa realizacja robót na podstawie sporządzonej w I półroczu dokumentacji projektowej 
zadania. W ramach zagospodarowania terenu przewidziano utworzenie placu zabaw, siłownię 
zewnętrzną oraz nasadzenia zieleni. Planowany termin zakończenia robót i rozliczenia 
zadania – III kw. br. 
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9. Kontynuacja budowy parku na osiedlu Gołębiów II 
Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego 2016. W ramach zadania zrealizowano 
siłownię terenową oraz dokonano wymiany ławek parkowych i koszy na śmieci. Zadanie 
zakończone. Rozliczenie – II półrocze br. 
 
10. Przebudowa głównej alejki parkowej w parku Planty 
Realizacja i rozliczenie  zadania– II półrocze br. 
 
 
Dział 921 rozdz. 92120 § 6050  
11. Rewitalizacja obiektów po Archiwum Państwowym przy ul. Rynek 1 na cele 
administracyjne 
Realizacja zadania uwarunkowana jest zabezpieczeniem środków finansowych na jego 
realizację. 
 
12. Rewitalizacja Placu Stare Miasto 
Zadanie zrealizowane zostało w 2015 roku. W roku 2016 nastąpiło rozliczenie finansowe 
zadania  
 
13. Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego 
Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Planowany termin 
wykonania i rozliczenia – III kw. br. 
 
14. Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek15 oraz Rwańska 4/Rynek 
14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu 
Trwa sporządzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Planowany termin 
zakończenia prac projektowych w fazie PB – III kw. br, faza PW – IV kw. br. 
 
Dział 921 rozdz. 92195 § 6050  
15. Realizacja kompozycji rzeźbiarskiej profesora Leszka Kołakowskiego na działce nr 71 
zlokalizowanej przy Pl. Konstytucji 3 Maja  
Rozstrzygnięto konkurs na realizację rzeźby profesora Kołakowskiego. Trwa jej realizacja. 
Planowany termin zakończenia prac realizacyjnych i montaż rzeźby - IV kw. br 
. 
Dział 926 rozdz. 92601 § 6050  
 
16. Doposażenie i ogrodzenie oraz zmiana lokalizacji placu zabaw na terenie os. Potkanów 
przy ul. Odlewniczej 2 
Realizacja zadania  w ramach budżetu obywatelskiego. Trwa realizacja robót.  W ramach 
zadania zaplanowano nową lokalizację placu zabaw, wymianę urządzeń zabawowych, 
ogrodzenie placu. Planowany termin zakończenia i rozliczenia  robót – III kw. br. 
 
17. Siłownia zewnętrzna osiedle bloków socjalnych przy ul. Mroza 
Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zrealizowano 
siłownię terenową wraz z utwardzeniem terenu, zamontowano elementy małej architektury. 
Zadanie zakończone. Rozliczenie – II półrocze br. 
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18. Modernizacja terenów do celów rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
pomiędzy blokami Kościuszki 4a, Planty 7, Dowkonta 5, Broni 1a, Kościuszki 4i 
Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego. Trwa realizacja robót.  W ramach 
zadania zaplanowano mini plac zabaw, siłownię terenową oraz boisko do gry w piłkę  wraz z 
kompleksowym zagospodarowaniem terenu (mała architektura, nasadzenia zieleni). 
Planowany termin zakończenia i rozliczenia robót – III kw. br. 
 
  
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 
- część opisowa 

Inwestycje oświatowo-kulturalne 
 

Zadania własne gminy 
 
 
1. Rozbudowa PSP nr 21 przy ul. Trojańskiej o segment dydaktyczny 

Zadanie realizowane w cyklu  2 letnim zostało zakończone i przekazane do użytkowania, 
pozostałe płatności w II półroczu br. 

2. Przebudowa sali gimnastycznej przy PSP nr 5 ul. Sowińskiego 
Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Zadanie 
zakończone .  

3. Strefa aktywności ruchowej i wypoczynku przy PSP nr 4 ul. Wyścigowa 
Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty 
budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r. Zadanie realizowane  
w ramach budżetu Obywatelskiego. 

4. Rozbudowa budynku PSP nr 33 przy ul. Kolberga 
Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Zadanie 
realizowane w cyklu 2 letnim. Trwają roboty budowlane zgodnie z harmonogramem. Płatności 
nastąpią w II półroczu b.r.                          

5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na termomodernizację 
obiektów oświatowych 

Realizacja zadania i płatności nastąpią w II półroczu b.r. 

6. Siłownia pod gołym niebem przy PSP nr 24 i VII L.O. ul. Powstańców Śląskich 
Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty 
budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r. Zadanie realizowane  
w ramach budżetu Obywatelskiego. 

7. Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych  w obiektach oświatowych 
Zadanie wprowadzone do budżetu w roku 2016 w związku z koniecznością dostosowania 
obiektów oświatowych  do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania  i płatności 
nastąpią w II półroczu b.r. 

8. Modernizacja pomieszczeń  dla potrzeb dzieci młodszych w PSP nr 24 ul. 
Powstańców Śląskich 

Zadanie wprowadzone do budżetu w roku 2016. Przygotowana i przeprowadzona procedura 
przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty budowlane Zakończenie robót i płatności 
nastąpią w II półroczu b.r. 
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9. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na termomodernizację 
obiektów oświatowych 

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na termomodernizację budynku PP nr 1 
przy ul. Zientarskiego. 

10. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy PP nr 4 przy 
ul. Kilińskiego 

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. Zakończenie opracowania i  płatności nastąpią w II półroczu b.r 

11. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. 
Zientarskiego 

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty 
budowlane Zakończenie robót i pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r. Zadanie 
dofinansowane ze środków Funduszu Norweskiego.                                                             

12. Siłownia pod gołym niebem przy PG nr 11 ul. Kujawska 
Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Zadanie 
zakończone . Płatność końcowa w m-cu lipcu b.r. 

13. Termomodernizacja budynku   PG nr 22 i PSP nr 6 przy ul. Rapackiego 
Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty 
budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r. 

14. Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej 
Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. Zakończenie opracowania i  płatności nastąpią w II półroczu b.r 

15. Budowa sali sportowej w PSP nr 15 przy ul. Kieleckiej - opracowanie 
dokumentacji projektowej 

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. Zakończenie opracowania i  płatności nastąpią w II półroczu b.r 

16. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i boiska do 
piłki plażowej w V L.O. im. R. Traugutta przy ul. Traugutta 

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty 
budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r 

17. Dokumentacja przyszłościowa na budowę boisk sportowych (przy Zespole 
Szkół Muzycznych, Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, 
Zespole Szkół Ekonomicznych i PSP Nr 28) 

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. Zakończenie opracowania i  płatności nastąpią w II półroczu b.r 

18. Budowa sali sportowej w PSP nr 29 przy ul. Ceglanej 
Zadanie realizowane w cyklu  2 letnim zostało zakończone i przekazane do użytkowania , 
pozostałe płatności w II półroczu br. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu  
i Turystyki 

19. Budowa infrastruktury sportowej przy PSP nr 2 ul. Batalionów Chłopskich 
Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty 
budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r. Zadanie dofinansowane ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.        
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20. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr 13 ul. 
Sienkiewicza 

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty 
budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r. Zadanie realizowane  
w ramach budżetu Obywatelskiego. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu  
i Turystyki.   

21. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr26 ul. 
Wośnicka      

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Zadanie 
zakończone.  Pozostałe płatności  nastąpią w II półroczu b.r. Zadanie realizowane w ramach 
budżetu Obywatelskiego. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.       
 
                                                                               
 

ZADANIA WŁASNE POWIATU 
 
1. Budowa placu zabaw w ZSS nr 2 przy ul. Lipskiej 

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty 
budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r. 
 
2. Budowa segmentu dydaktycznego w ZSO nr 6 przy ul. J.Kilińskiego 

Zadanie realizowane w cyklu  2 letnim. Zakończenie i przekazane do użytkowania w m-cu 
sierpniu br. , pozostałe płatności w II półroczu br. 
 
3. Wymiana instalacji elektrycznej w II L.O. im. M. Konopnickiej ul. Kusocińskiego 

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Zadanie 
zakończone. Płatności nastąpią w II półroczu br.                                                                

4. Zagospodarowanie zielonych terenów przyszkolnych II LO im. M. Konopnickiej ul. 
Kusocińskiego     

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty 
budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r. Zadanie realizowane w 
ramach budżetu Obywatelskiego.                                                                                                      

5. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w X L.O. im. Konarskiego przy ul. 
Beliny Prażmowskiego        

Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty 
budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r. Zadanie dofinasowane ze 
środków PFRON 

 
 


