
Załącznik 10

od do

833 996 578,00 171 470 399,43 20,56%

172 589 806,00 9 625 147,95 5,58%

661 406 772,00 161 845 251,48 24,47%

96 280 613,00 56 869 382,62 59,07%

Wykonanie wydatków na programy, projekty lub zadania
związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE
kształtuje się na poziomie 59,07%. Poziom wykonania
wydatków wynika z zakończonych i rozliczonych w 2016 roku
projektów inwestycyjnych. Większość programów znajdujących
się w tej kategorii rozpoczyna swoją realizację w 2016 roku. 

18 957 319,00 2 232 691,26 11,78%

"Chcemy pracować"- innowacje w zakresie
usług opiekuńczych dla osób zależnych-
zwiększenie wykorzystania innowacji na rzecz
poprawy skuteczności wybranych aspektów
polityk publicznych w obszarze oddziaływania
EFS

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2016 2018 2 979 712,00 7 780,00 0,26%

Projekt jest realizowany w latach 2016-2018 na podstawie
umowy Nr POWR.04.01.00-00-I062/15 z Ministrem Rozwoju w
ramach programu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest
poprawa jakości usług społecznych w zakresie usług
opiekuńczych dla osób zależnych poprzez zidentyfikowanie,
opracowanie, przetestowanie i zbadanie min. 30 innowacyjnych
rozwiązań i wdrożenie 10% najlepszych z nich. Niższe
wykonanie w 2016r. w stosunku do planu po zmianach wynika z
niższej ceny oferty złożonej w ramach prowadzonej rekrutacji w
postępowaniu przetargowym. Realizacja zadania przebiega
zgodnie z planem i harmonogramem.

"Czas na aktywność"- aktywizacja społeczno-
zawodowa osób wykluczonych i
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu-
wspieranie włączenia społecznego i walka z
ubóstwem

Miejski Ośrodek 
Poomocy Społecznej

2016 2017 560 000,00 0,00 0,00%

Projekt wstępnie zaplanowano na lata 2016-2017 w związku z
ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Zgodnie z umową podpisaną w dniu
04.01.2017r. projekt będzie realizowany od 01.02.2017r. do
30.04.2018r.

"Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju
lokalnego rynku pracy"-wzrost efektywności i
skutecznoścido VI 2018 kształcenia
zawodowego w 4 radomskich szkołach
zawodowych tak aby odpowiadało na potrzeby
rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na
wiedzy

Biuro ds..systemów i 
projektów 

oświatowych 
współfinansowanych 

przez UE

2017 2018 2 348 251,00 0,00 0,00%

Projekt wstępnie zaplanowano na lata 2016-2017 w związku
z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu społecznego. Realizacja Projektu rozpocznie się
w 2017roku.

Sprawozdanie ze stopnia realizacji programów wieloletnich 

Uzasadnienie

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

- wydatki bieżące

Nazwa i cel

Jednostka 

odpowiedzialna 

lub koordynująca

Wykonanie   do 

końca 2016 

włącznie

- wydatki bieżące

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:

Okres realizacji

- wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia od początku ich
realizacji do końca 2016 roku kształtuje się na poziomie
20,56%. Szczegółowe uzasadnienie stopnia realizacji
poszczególnych zadań zostało przedstawione poniżej.

Wskaźnik 

(%)

Łączne nakłady 

finansowe
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"Kreatywne zarządzanie karierą"-podniesienie
do IV 2018 roku jakości i efektywności
doradztwa edukacyjno-zawodowego

Biuro ds..systemów i 
projektów 

oświatowych 
współfinansowanych 

przez UE

2016 2018 682 163,00 158 233,40 23,20%

Program jest realizowany w latach 2016-2018 i ma na celu
podniesienie jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego
w Radomiu. W ramach realizacji zadania został wyłoniony
podmiot do przeprowadzenia studiów na kierunku doradztwo
edukacyjno-zawodowe oraz podpisano umowę z firmą
szkoleniową. Część wydatków zostanie poniesiona w kolejnych
latach, po zakończeniu studiów. Zakupiono także sprzęt
komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz
materiały piśmienniczo-biurowe w ramach kosztów pośrednich
projektu.

"Profesjonalny nauczyciel - fachowe kadry"-
podniesienie kompetencji i kwalifikacji 20
nauczycieli kształcenia zawodowego

Biuro ds..systemów i 
projektów 

oświatowych 
współfinansowanych 

przez UE

2016 2018 217 044,00 30 555,63 14,08%

Program jest realizowany w latach 2016-2018 w celu
podniesienia kwalifikacji grupy nauczycieli kształcenia
zawodowego w Radomiu. W ramach zadania wyłoniono uczelnie
mające przeprowadzić studia i kursy dla nauczycieli
zaplanowane na 2016r. Zapłata za studia nastąpi w 2017 i
2018r. (po zakończeniu każdego semestru). Z uwagi na
rozliczanie projektu kwotami ryczałtowymi tj. po osiągnięciu
wskaźników, część zakupów ujętych w kosztach pośrednich
projektu (plakaty, ogłoszenia prasowe, artykuły informacyjno-
promocyjne) została przeniesiona na 2017r. 

"Przez kształcenie do sukcesu"- podniesienie u
uczniów i nauczycieli kompetencji kluczowych
oraz właściwych postaw i umiejętności
niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój
indywidualnego podejścia do ucznia

Biuro ds..systemów i 
projektów 

oświatowych 
współfinansowanych 

przez UE

2016 2018 4 024 601,00 17 419,56 0,43%

Program jest realizowany w latach 2016-2018. W ramach
projektu została wyłoniona uczelnia do przeprowadzenia
studiów na kierunku "Socjoterapia" oraz podpisano umowę z
firmą szkoleniową. Część wydatków zostanie poniesiona w
kolejnych latach, po zakończeniu studiów. W związku z
opóźnieniami w realizacji projektu (podpisanie aneksu do umowy 
o dofinansowanie nastąpiło w dniu 05.12.2016 r.) oraz
przedłużającymi się procedurami zamówień publicznych,
zaplanowane na 2016 r. zadania w ramach projektu zostały
przeniesione na rok 2017.

"W drodze do samodzielności" -zwiększenie
dostępu do usług społecznych dla osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym w szczególności usług
środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i
pieczy zastępczej

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2017 2019 960 002,00 0,00 0,00%

Projekt zaplanowano na lata 2017-2019 w związku z
ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Realizacja Projektu zgodnie z podpisaną
w dniu 11.01.2017r. umową rozpocznie się od 01.04. 2017roku.
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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

Wieloosobowe 
stanowisko do 
spraw realizacji 
Programu LIFE

2015 2020 2 263 741,00 225 215,85 9,95%

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2020 na
podstawie umowy podpisanej w dniu 9.11.2015r. w ramach
Instrumentu Finansowego LIFE współfinansowanego przez Unię
Europejską. Program ma na celu przystosowanie przestrzeni
miejskiej Radomia do zmian klimatu poprzez zrównoważoną
gospodarkę wodną. W ramach wydatków bieżących dotyczących
projektu w 2016 poniesione zostały koszty osobowe, promocji
projektu oraz wsparcia zewnętrznego polegającego na zleceniu
opracowania projektów budowlanych, ekspertyz, pozwoleń
wodno-prawnych i in. podmiotom zewnętrznym. 

Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców
Radomia- umożliwienie interesantom Urzędu
Miejskiego w Radomiu i 4 jednostek instytucji
kultury korzystania z wybranych usług
świadczonych przez te instytucje drogą
elektroniczną

Wydział 
Teleinformatyczny

2015 2017 116 604,00 30 504,00 26,16%

Zadanie jest realizowane w latach 2015-2017 na podstawie
umowy z dnia 17.06.2016r. w ramach programu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. W 2015r. zostały poniesione wydatki na
opracowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia Projektu. Z
uwagi na przedłużające się procedury przetargowe realizacja
zadania została przeniesiona na 2017r.

Projekt ERASMUS+"Stay in school your job will
be cool" Partnerstwa strategiczne- współpraca
szkół- Zespół Szkół Integracyjnych

 Wydział Edukacji 2016 2018 79 420,00 4 906,00 6,18%

Projekt jest realizowany w latach 2016-2018. Przebieg i
realizacja tego projektu odbywa się przy udziale Zespołu Szkół
Integracyjnych w Radomiu. Wykonanie wydatków na realizację
tego projektu kształtuje się na poziomie 6,18% z uwagi na
późne przekazanie środków na jego dofinansowanie (istopad
2016 roku). W ramach projektu zakupiono bilety za wyjazd
młodzieży z opiekunami za granicę. Wykonanie jest zgodne z
harmonogramem realizowanej umowy.   

Projekt ERASMUS+"Hands in Hands"
Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół-
Zespół Szkół Integracyjnych

Wydział Edukacji 2016 2018 107 726,00 7 473,00 6,94%

Projekt jest realizowany w latach 2016-2018. Przebieg i
realizacja tego projektu odbywa się przy udziale Zespołu Szkół
Integracyjnych w Radomiu. Projekt zrealizowano w 2016r w
6,94%, z uwagi na późne przekazanie środków na jego
dofinansowanie ( listopad 2016r.). W ramach projektu
zakupiono bilety za wyjazd młodzieży z opiekunami za granicę.
Wykonanie jest zgodne  z harmonogramem realizowanej umowy.   
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Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej "Dobry Fachowiec"-
Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób
dorosłych

Wydział Edukacji 2016 2018 759 152,00 252 462,66 33,26%

Projekt jest realizowany w latach 2016-2018 przy udziale
Zespołu Szkół Budowlanych jako beneficjenta. Wydatki w
ramach projektu dotyczyły zakupu materiałów do prowadzenia
zajęc. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej
umowy.   

Projekt mobilność kadry edukacji szkolnej w
ramach programu operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020- POWERSE 2016
Zespół Szkół Technicznych

Wydział Edukacji 2016 2018 89 806,00 0,00 0,00%

Realizacja tego projektu odbywa się w latach 2016-2018 przy
udziale Zespołu Szkół Technicznych jako beneficjenta. Z uwagi
na podpisanie umowy o dofinansowanie w miesiącu grudniu
2016r. wydatki w ramach projektu będą zrealizowane w 2017 i
2018r. 

Projekt mobilność kadry edukacji szkolnej w
ramach programu operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020- POWERSE 2016
Zespół Szkół Integracyjnych

Wydział Edukacji 2016 2018 144 307,00 10 100,00 7,00%

Realizacja programu odbywa się w latach 2016-2018.
Beneficjentem Projektu jest Zespół Szkół Integracyjnych w
Radomiu. Projekt zrealizowano w 2016r w 7%, gdyż środki na
jego realizację zostały przekazane w listopadzie 2016 r. W
ramach projektu zakupiono bilety na wyjazd młodzieży z
opiekunami za granicę, Wykonanie jest zgodne z
harmonogramem realizowanej umowy   

Projekt staże zagraniczne dla uczniów i
absolwentów szkół zawodowych oraz
mobilność kadry kształcenia zawodowego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwoj - innowacje technologiczne w
zagospodarowaniu ciągów komunikacyjnych
Zespół Szkół Budowlanych

Wydział Edukacji 2016 2018 684 711,00 171 176,84 25,00%

Realizacja zadania odbywa się w latach 2016-2018 przy udziale
Zespołu Szkół Budowlanych jako beneficjenta. W ramach
projektu zorganizowano pobyt uczniów w Magdeburgu,
zakupiono aparat fotograficzny do archiwizacji przygotowań i
wyjazdów. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem
realizowanej umowy.   

Projekt staże zagraniczne dla uczniów i
absolwentów szkół zawodowych w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój- ochrona zasobów środowiska podczas
prowadzenia działalności gospodarczej przez
absolwentów 

Wydział Edukacji 2016 2017 519 258,00 272 137,63 52,41%

Projekt realizowany w latach 2016-2017 przy udziale Zespółu
Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej jako
beneficjenta. W ramach realizacji zadania zorganizowano pobyt
grupy młodzieży w Niemczech. Wydatkowana kwota pokryła
koszty ubezpieczenia, przejazdy i materiały pedagogiczne.
Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.   

Projekt staże zagraniczne dla uczniów i
absolwentów szkół zawodowych w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój-praktyki zagraniczne podniesieniem
kwaliufikacji i mobilności 

Wydział Edukacji 2016 2017 409 688,00 201 714,37 49,24%

Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017. Przebieg i
realizacja tego projektu odbywała się przy udziale Zespołu Szkół
Technicznych jako beneficjenta. W ramach projektu
zorganizowano pobyt grupy młodzieży na stażu, zakupiono
pomoce: słowniki, mapki, artykuły biurowe dla uczniów biorących
udział w praktykach,stażach. Projekt jest realizowany zgodnie z
harmonogramem.   
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Projekt staże zagraniczne dla uczniów i
absolwentów szkół zawodowych w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój-praktyki zagraniczne podniesieniem
kwaiifikacji i mobilności 

Wydział Edukacji 2016 2018 657 281,00 126 946,65 19,31%

Projekt realizowany w latach 2016-2018 przy udziale Zespółu
Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej jako
beneficjenta. W ramach projektu zorganizowano pobyt grupy
młodzieży w Niemczech. Koszty realizacji zadania dotyczyły
głównie ubezpieczenia, przejazdu i pobytu uczniów na stażu.
Wykonanie projektu jest zgodne z harmonogramem realizowanej
umowy.   

Projekt w ramach Programu ERASMUS+
Partnerstwa Strategiczne- poznawanie
zagrożeń czyhających na młodzież w wieku
szkolnym takich jak alkohol, narkotyki,
pornografia 

Wydział Edukacji 2016 2017 134 888,00 46 688,18 34,61%

Projekt jest realizowany w latach 2016-2017. Przebieg i
realizacja tego projektu odbywa się przy udziale Zespołu Szkół
Technicznych jako beneficjenta. W ramach projektu zakupiono
artykuły biurowe i tonery na potrzeby projektu,opłacono pobyt i
wyżywienie gości zagranicznych uczestniczących w projekcie,
pokryto koszty szkolenia kadry pedagogicznej biorącej udzial w
projekcie. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem
realizowanej umowy   

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

Wydział Edukacji 2014 2016 222 776,00 222 776,00 100,00%

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się w latach 2014-
2016 przy udziale Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 jako
beneficjenta. Projekt zrealizowano w 2016r w 100%. W ramach
projektu zorganizowano wyjazd mlodzieży z opiekunami do
Czech i Rzymu, zakupiono laptop z oprogramowaniem dla celow
projektu. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem
realizownanej umowy,

Projekt w ramach Programu ERASMUS +
Motivation by innovation- partnerstwa
strategiczne - współpraca szkół Publiczne
Gimnazjum Nr 11 

Wydział Edukacji 2016 2019 106 551,00 6 504,76 6,10%

Realizacja Projektu obejmuje lata 2016-2019 i odbywa się przy
udziale Publicznego Gimnazjum Nr 11 w Radomiu jako
beneficjenta. Wydatki w 2016r. zostały zrealizowane na
poziomie 6,10%, gdyż środki z tytułu Projektu zostały
przekazane Gminie w listopadzie 2016 r. W ramach projektu
zakupiono bilety na wyjazd młodzieży z opiekunami za granicę.
Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.   

Projekt w ramach Programu ERASMUS +
Mobilność edukacyjna- granice języka są
granicami mojego świata  

Wydział Edukacji 2016 2018 76 376,00 76 171,45 99,73%

Realizacja programu obejmuje lata 2016-2018 i odbywa się
przy udziale VII Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu jako
beneficjenta. Łączne koszty projektu zostały poniesione w
całości w 2016r. zgodnie z harmonogramem realizacji
zawartym w umowie o dofinansowanie. W ramach projektu
zorganizowano podróż służbową dla nauczycieli
uczestniczących w kursach językowych odbywających się w
Irlandii i Wielkiej Brytanii, zakupiono kamerę, która będzie służyć
praktycznej realizacji projektu. 
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Projekt w ramach Programu
ERASMUS+Mobilność edukacyjna- nowoczesne
narzędzia pedagogiczne 

Wydział Edukacji 2015 2017 123 734,00 65 715,24 53,11%

Program jest realizowany w latach 2015-2017 Przebieg i
realizacja tego projektu odbywa się przy udziale Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi jako
beneficjenta. W ramach projektu zorganizowano podróże
służbowe za granicę dla nauczycieii, zakupiono materiały
papiernicze i pomoce dydaktyczne dla uczniów. Wykonanie jest
zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.   

Projekt w ramach Programu ERASMUS +
Mobilność edukacyjna- specjalności pilnie
poszukiwane na rynku europejskim i
specjalności na miarę europejską  

Wydział Edukacji 2016 2017 598 508,00 211 893,68 35,40%

Program jest realizowany w latach 2016-2017. Przebieg i
realizacja tego projektu odbywa się przy udziale Zespołu Szkół
Skórzanych i Hotelarskich w Radomiu. W ramach projektu
zorganizowano pobyt uczniów wraz z opiekunem na stażach w
Hiszpanii, zakupiono książki do nauki języka hiszpańskiego i
włoskiego dla uczniów. Wykonanie zadania jest zgodne z
harmonogramem realizowanej umowy.   

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

Wydział Edukacji 2015 2016 86 019,00 86 016,36 100,00%

Przebieg i realizacja tego zadania odbywała się przy udziale
Pulicznej Szkoły Podstawowej Nr 32 w Radomiu jako
beneficjenta. Projekt zrealizowano w 2016r w 100%. W ramach
projektu zorganizowano szkolenia dla nauczycieli z języka
angielskiego oraz zakupiono pomoce dydaktyczne związane z
projektem.

Rozbudowa systemu Wczesnego Ostrzegania i
Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta
Radomia - zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa i ochrona mieszkańców
Radomia przed skutkami katastrof  

Wydział 
Bezpieczeństwa,

 Zarządzania 
Kryzysowegio i 

Ochrony

2015 2017 5 000,00 300,00 6,00%

Zadanie jest realizowane w latach 2015-2017. W 2016r. w
ramach akcji promującej projekt wykonano plakaty, informujące
o realizacji systemu. Plakaty te będą rozmieszczone w punktach
montażu syren zgodnie z postanowieniami umowy o
dofinansowanie.

77 323 294,00 54 636 691,36 70,66%

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

Wieloosobowe 
stanowisko do 
spraw realizacji 
Programu LIFE

2015 2020 4 782 989,00 0,00 0,00%

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2020 na
podstawie umowy podpisanej w dniu 9.11.2015r.
współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach
Instrumentu Finansowego LIFE. Wydatki majątkowe dotyczące
Projektu zostały przeniesione na 2017rok z uwagi na
procedurę wykupu gruntów. 

Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców
Radomia- umożliwienie interesantom Urzędu
Miejskiego w Radomiu i 4 jednostek instytucji
kultury korzystania z wybranych usług
świadczonych przez te instytucje drogą
elektroniczną

Wydział 
Teleinformatyczny

2015 2017 3 249 414,00 0,00 0,00%

Zadanie realizowane w latach 2015-2017 na podstawie umowy
z dnia 17.06.2016r. w ramach programu współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z uwagi na
przedłużające się procedury przetargowe realizacja projektu
została przeniesiona na 2017r. 

- wydatki majątkowe
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Projekt pn."Informatyzacja Radomskiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z
wdrożeniem e-usług dla pacjentów" - poprawa
dostępności usług medycznych

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2016 2018 1 289 997,00 0,00 0,00%

Zadanie jest zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018 na
podstawie umowy Nr ZS-II.8023.2.29.2016.KS zawartej w dniu
05.12.2016r. pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Radomską
Stacją Pogotowia Ratunkowego w Radomiu o udzielenie dotacji
celowej na 2016 rok. Zaplanowana kwota wydatków na 2016 r.
nie została zrealizowana w związku ze złożeniem wniosku przez
Radomską Stację Pogotowia o przesunięcie terminu
wykorzystania środków z dotacji .

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 - opracowanie dokumentacji
projektowej oraz połączenie pieszo-rowerowe
z ul. Energetyków - poprawa układu
komunikacyjnego miasta Radomia 

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

2002 2016 65 120 000,00 53 805 062,56 82,62%

Zadanie realizowane w latach 2002-2016. W ramach inwestycji
przebudowano odcinek ul. Żółkiewskiego od Ronda Narodowych
Sił Zbrojnych do ul. Energetyków. W 2015r. wybudowano w
ciągu ul. Żółkiewskiego węzeł nad torami PKP wraz z 2
wiaduktami oraz łącznicami i odcinkiem ul. Żółkiewskiego od ul.
Zbrowskiego do końca zjazdu z wiaduktu. Wybudowano
oświetlenie węzła nad torami PKP oraz kanał deszczowy. W
2016 roku została opracowana dokumentacja projektowa
zgodnie z podpisaną umową. Dokumentacja dotyczy: odc. ul.
Żółkiewskiego od wykonanego węzła wraz z Rondem ks.
Popiełuszki, ul. Zwolińskiego oraz ul. Wojska Polskiego. 

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

2015 2017 1 735 000,00 735 000,00 42,36%

Zadanie realizowane w latach 2015-2017 zgodnie z umową Nr
ZS-II.8023.1.3.2016 z dnia 18.01.2016r. pomiędzy Gminą
Miasta Radomia a Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. dr
Tytusa Chałubińskiego w Radomiu o udzielenie dotacji celowej
na 2016r. oraz aneksami do umowy. Zadanie jest realizowane
zgodnie z umową na 2016 r. W ramach zadania opracowana
została kompleksowa wielobranżowa dokumentacja projektowo -
kosztorysowa oraz wykonane zostały roboty budowlane
polegające na przebudowie pomieszczeń dla potrzeb Poradni
Gastroenterologicznej dla Dorosłych oraz Pracowni
Endoskopowej wraz z wyposażeniem. Realizacja zadania
przebiega zgodnie z planem i harmonogramem.

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

Wydział 
Teleinformatyczny

2016 2018 292 494,00 0,00 0,00%

Zadanie realizowane w latach 2016-2018 na podstawie umowy
o dofinansowanie. Realizacja zadania została przesunięta na
2017 rok z powodu opóźnienia w przekazaniu dotacj przez
Urząd Marszałkowski.  
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Rozbudowa systemu Wczesnego Ostrzegania i
Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta
Radomia - zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa i ochrona mieszkańców
Radomia przed skutkami katastrof  

Wydział 
Bezpieczeństwa,

 Zarządzania 
Kryzysowegio i 

Ochrony

2015 2017 753 400,00 43 050,00 5,71%

Zadanie jest realizowane w latach 2015-2017. W ramach
projektu zlecono wykonanie dokumentacji projektoiwo-
kosztorysowej na wykonanie 23 syren alarmowych typu
szczelinowego. Wykonanie zadania nastąpi w 2017r.

Termomodernizacja obiektów Radomskiego
Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa
Chałubińskiego - poprawa efektywności
energetycznej

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2016 2017 100 000,00 53 578,80 53,58%

Zadanie realizowane zgodnie z umową Nr ZS-II.8023.1.3.2016 z
18.01.2016 r. oraz aneksami zawartymi z Radomskim Szpitalem
Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu na
udzielenie dotacji celowej na 2016 rok. Kwota dotacji została
wydatkowana na opracowanie audytów energetycznych
budynków RSzS będącymi załącznikami do wniosku
aplikacyjnego do programu RPO Województwa Mazowieckiego.
W ramach wydatkowanej dotacji dokonano opracowania audytu
efektywności energetycznej, audytu instalacji oświetlenia oraz
audyut instalacji PV dla budynków Zakładu Patomorfologii z
Pracownią Histopatologiczną, budynku SOR i Izby Przyjęć,
Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i
Sortowni bielizny oraz budynków warsztatowo-magazynowych
wraz z pomieszczeniami technicznymi.

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

737 715 965,00 114 601 016,81 15,53%

Wykonanie wydatków na programy, projekty lub zadania
pozostałe kształtuje się na poziomie 15,53% co wynika głównie
z zakończonych i rozliczonych w 2016 umów trzyletnich
zawartych z organizacjami i stowarzyszeniami pożytku
publicznego w ramach wydatków bieżących oraz zakończonych
w 2016r. zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych.
Większość projektów znajdujących się w tej kategorii
rozpoczyna swoją realizację w 2016 roku. 

153 632 487,00 7 392 456,69 4,81%

Dożywianie dzieci ze świetlic
socjoterapeutycznych i środowiskowych -
przeciwdziałanie patologiom społecznym

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2014 2016 915 000,00 915 000,00 100,00%

Zadanie było realizowane w latach 2014-2016. przez Centrum
Młodzieży "ARKA" w Radomiu na podstawie zawartej umowy
trzyletniej. Środki finansowe zaplanowane na realizację zostały
wykorzystane w całości . Wydatki dotyczyły m.in. zakupu
żywności, zakupu środków czystości. zapłaty za media oraz
wypłaty wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt.
Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem i
harmonogramem. 

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 

partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

- wydatki bieżące

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 

w pkt 1.1 i 1.2),z tego:
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Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla
Ofiar Przemocy Domowej - przeciwdziałanie
patologiom społecznym

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2014 2016 351 000,00 351 000,00 100,00%

Zadanie było realizowane w latach 2014-2016 Celem zadania
było wyprowadzenie ofiar przemocy z kryzysu poprzez działania
leczące (psychoterapię) oraz działania wspierające (poradnictwo
i konsultacje psychologiczne, terapię wsparcia, poradnictwo i
konsultacje prawne). Na realizację zadania zawarto umowę
trzyletnią z Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu.
Zaplanowaną kwotę wydatkowano na m.in. na wynagrodzenia
dla specjalistów udzielających pomocy ofiarom przemocy
(psychoterapeutów, psychologa klinicznego, prawnika,
koordynatora). Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem
i harmonogramem. 

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

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2014 2016 1 773 000,00 1 773 000,00 100,00%

Zadanie było realizowane w latach 2014-2016 w oparciu o
umowy trzyletnie z: Caritas Diecezji Radomskiej, Klasztorem OO.
Bernardynów, Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla oraz
Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego w celu zapewnienia
gorącego posiłku oraz zagwarantowania zabezpieczenia
socjalnego w postaci wyżywienia dla najuboższych
mieszkańców Radomia. Środki finansowe zostały przekazane m.
in. na: zakup artykułów spożywczych do przygotowania
gorącego posiłku, środki czystości zapłatę za media konieczne
do utrzymania jadłodajni oraz wynagrodzenia dla osób
zatrudnionych przy realizacji zadania.

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej -
przeciwdziałanie patologiom społecznym

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2014 2016 1 140 000,00 1 140 000,00 100,00%

Zadanie było realizowane w latach 2014-2016 i polegało na
zabezpieczeniu pobytu ofiar przemocy (kobiety i dziecka) w
hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i stworzeniu im
poczucia bezpieczeństwa oraz pomoc w przezwyciężaniu
trudnych sytuacji życiowych poprzez prowadzenie
specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w systemie
ambulatoryjnym. Na wykonanie ww zadania zawarto umowę z
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Radomiu.
Środki finansowe były przekazywane m.in. na wynagrodzenia
dla pedagoga, pedagoga mediatora, pedagoga-terapeuty,
interwentów. Zadanie zostało wykonane zgodnie z
harmonogramem.

"Przedsiębiorczy Radom" - wsparcie i promocja
lokalnej przedsiębiorczości

Wydział Obsługi 
Radomskiej 

Strefy Gospodarczej
2016 2017 65 000,00 0,00 0,00%

W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą w dniu
30.12.2016r. realizacja zadania została przesunięta na 2017
rok.
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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

2014 2016 1 110 000,00 1 110 000,00 100,00%

Zadanie było realizowane w latach 2014-2016 na podstawie
umów z Caritas Diecezji Radomskiej, Klasztorem OO.
Bernardynów, Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla oraz
Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego w celu
zagwarantowania 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 , zapłatę za media 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

2014 2016 780 000,00 780 000,00 100,00%

Zadanie było realizowane w latach 2014-2016 w oparciu o
umowę trzyletnią z Caritas Deicezji Radomskiej. Celem
ninjeszego zadania było przede wszystkim zapewnienienie
osobom potrzebującym schronienia, niezbędnego ubrania,
środków czystości oraz gorącego posiłku. Środki finasowe
zostały przekazane m. in. na: 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.

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

Wydział Inwestycji 2015 2016 50 000,00 47 970,00 95,94%

Zadanie było zaplanowane w latach 2015-2016. w celu
opracowania dokumentu pod nazwą Program Rewitalizacji
Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023. Zadanie
zrealizowano zgodnie z planem.

Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia-
zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 w żłobkach

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2016 2017 1 560 000,00 390 000,00 25,00%

Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017. Celem zadania
jest organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie
żłobka na terenie Miasta Radomia poprzez dofinansowanie 150
miejsc dla dzieci w dwóch niepublicznych żłobkach. Realizacja
zadania przebiega zgodnie z planem i harmonogramem. 

Powierzenie spółce MOSIR wykonywania
zadania z zakresu kultury fizycznej oraz
tworzenia organizacyjnych warunków
sprzyjających rozwojowi sportu polegających
na budowie, utrzymaniu i zarządzaniu
obiektami sportowo-rekreacyjnymi -
zaspokojenie zbiorowych potrzeb
mieszkańców Gminy Miasta Radomia w
zakresie kultuty fizycznej i turystyki

Biuro Sportu i 
Turystyki

2016 2031 145 884 487,00 884 486,69 0,61%

Zadanie jest realizowane w latach 2016-2031. Wydatki z tytułu
projektu dotyczą rekompensaty eksploatacyjnej udzielanej
Spółce MOSIR na budowę i utrzymanie obiektów sportowych. 
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Usługa polegająca na opiece, utrzymaniu,
wsparciu technicznym oraz aktualizacji strony
internetowej Zwierzęta w Radomiu
www.zwierzetaradom.pl - edukacja w zakresie
ochrony zwierząt

Wydział Ochrony 
Środowiska i 

Rolnictwa
2016 2019 4 000,00 1 000,00 25,00%

Usługa polegająca na wsparciu technicznym strony internetowej
"Zwierzęta w Radomiu" jest realizowana przez firmę HOTARU.
Umowę zawarto do 2019r. Realizacja zadania przebiega zgodnie
z planem.

584 083 478,00 107 208 560,12 18,36%

Budowa Centrum Pomocy Osobom
Bezdomnym przy ul. Zagłoby - opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej -
poprawa bazy opieki społecznej

Wydział Inwestycji 2016 2017 80 000,00 0,00 0,00%

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017. W
2016r. przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz podpisano umowę
z wykonawcą. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w 2017r.

Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul.
Traugutta do ul. Piłsudskiego - Żeromskiego
"BIS" - poprawa układu komunikacyjnego
miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

2016 2017 80 000,00 0,00 0,00%

Zadanie zaplanowane w latach 2016-2017. W 2016r. wysłano
zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji
technicznej. Z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych
wykonawców opracowaniem dokumentacji realizacja inwestycji
została przeniesiona na 2017r. 

Budowa drogi łączącej ul. Wyścigową z ul.
Cisową/Lipską - poprawa układu
komunikacyjnego miasta

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

2016 2017 1 700 000,00 300 000,00 17,65%

Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017. Teren robót
przekazano wykonawcy w grudniu 2016r. Zakupiono materiały
potrzebne do realizacji inwestycji zgodnie z podpisaną umową.
Zakończenie robót jest planowane w 2017r.

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

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

2015 2016 1 220 000,00 1 174 438,17 96,27%

Zadanie było realizowane w latach 2015-2016. Inwestycję
zakończono w 2016r. Wybudowano trójprzęsłową kładkę dla
pieszych o dł. 25,5m wraz z 2 pochylniami dla
niepełnosprawnych.

Budowa kładki nad ul.Szarych Szeregów -
Poprawa układu komunikacyjnego miasta
Radomia

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

2015 2016 4 500 000,00 4 429 416,51 98,43%

Inwestycja realizowana w latach 2015-2016, zakończona w
2016r. Wybudowano kładkę dla pieszych o dł. 40,8m wraz z
utwardzeniem ul. Żwirowej.Trwają procedury związane z
dopuszczeniem do użytkowania obiektu. 

- wydatki majątkowe
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Budowa sali sportowej w PSP nr 29 przy
ul.Ceglanej - poprawa bazy sportowo-
edukacyjnej

Wydział Inwestycji 2015 2016 2 972 000,00 2 971 540,00 99,98%
Zadanie realizowane w latach 2015-2016, zakończone w
2016r. i rozliczone zgodnie z planem.

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

Wydział Inwestycji 2014 2016 4 974 000,00 4 973 634,16 99,99%
Zadanie realizowane w latach 2014-2016, zakończone w
2016r. i rozliczonezgodnie z planem.

Budowa ul. Gospodarczej - poprawa układu
komunikacyjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

2016 2017 2 700 000,00 500 000,00 18,52%

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2016-2017. Teren
robót przekazano wykonwcy w grudniu 2016r. Zakończenie prac
planuje się w 2017r. Wydatkowana kwota została przeznaczona
na zakup materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji
zgodnie z podpisaną umową. 

Budowa ul. Malawskiego - poprawa układu
komunikacyjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

2016 2017 1 530 000,00 223 409,04 14,60%

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017. W
2016r wykonano I Etap budowy na odcinku 150m od ul.
Warszawskiej. Kolejne etapy inwestycji zostanią zrealizowane w
2017r.

Budowa ul. Piwnej - poprawa układu
komunikacyjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

2016 2017 150 000,00 0,00 0,00%

Zadanie zaplanowane w latach 2016-2017. W 2016r podpisano
umowę na wykonanie dokumentacji. Realizacja inwestycji
nastąpi  w 2017r.

Budowa ul. Potokowej - poprawa układu
komunikacyjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

2016 2017 150 000,00 0,00 0,00%

Zadanie zaplanowane w latach 2016-2017. W 2016r podpisano
umowę na wykonanie dokumentacji. Realizacja inwestycji
nastąpi    w 2017r.

Budowa ul. Tartacznej - poprawa układu
komunikacyjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

2016 2017 8 000 000,00 500 000,00 6,25%

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017. Teren
robót przekazano wykonawcy w grudniu 2016r. Zakończenie
inwestycji planuje się w 2017r.

Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp.zo.o-
poprawa infrastruktuty sportowej w tym
budowa hali sportowo-widowiskowej,
budowa stadionu piłkarskiego przy ul.
Struga 63

Biuro Nadzoru 
Właścicielskiego

2015 2031 143 100 000,00 7 854 500,00 5,49%

Zadanie jest zaplanowane na lata 2015-2031. Przekazana
kwota dokapitalizowania została przeznaczona na budowę
kompleksu odkrytych kortów tenisowych wraz z budynkiem
socjalnym (684 010,00 zł) oraz tytułem rekompensaty
eksploatacyjnej na budowę i utrzymanie obiektów sportowych.
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Dokapitalizowanie Spółki Rewitalizacja
Sp.zo.o - rewitalizacja nieruchomości na
terenie Miasta Kazimierzowskiego

Biuro Nadzoru 
Właścicielskiego

2019 2024 25 340 000,00 0,00 0,00% Realizacja zadania jest przewidziana w latach 2019-2024.

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

2017 2029 94 900 000,00 0,00 0,00% Zadanie  będzie realizowane w latach 2017-2029.

Obsługa Terenów Radomskiego Centrum
Sportu - poprawa układu komunikacyjnego
miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

2016 2017 200 000,00 0,00 0,00%
Zadanie zaplanowane w latach 2016-2017. Trwa procedura
przetargowa na wykonanie dokumentacji technicznej.

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 - poprawa układu
komunikacyjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

2017 2020 116 400 000,00 0,00 0,00%

Realizacja zadania jest zaplanowana w latach 2017-2020.
Wykonanie robót będzie możliwe po uzyskaniu zewnętrznych
środków finansowych.

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

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

2016 2017 500 000,00 0,00 0,00%

Inwestycja zaplanowana w latach 2016-2017. Miejska
Pracownia Urbanistyczna opracowuje schemat podziału gruntów
na przedmiotowej inwestycji. Po jej wykonaniu w 2017r. Miejski
Zarząd Dróg i Komunikacji przeprowadzi procedurę przetargową
na wykonanie dokumentacji technicznej.

Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki
Obrazowej Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego wraz z wyposażeniem- Etap
I - poprawa jakości usłuyg medycznych

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2016 2017 1 129 000,00 200 000,00 17,71%

Zadanie realizowane zgodnie z umową Nr ZS-II.8023.1.3.2016 z
dnia 18.01.2016 r. oraz Aneksami zawartymi z Radomskim
Szpitalem Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego w
Radomiu. W ramach wydatkowanej w 2016r. kwoty dotacji
200.000,00zł Szpital wykonał roboty budowalno-instalacyjne
dotyczące uruchomienia dwóch pomieszczeń, toalet dla
pacjentów, personelu i rejestracji. Umowa z wykonawcą została
zawarta 22.06.2016r na lata 2016-2017. Wykonawca
zrealizował zawarty w umowie zakres prac w terminie do
15.09.2016r i otrzymał I ratę wynagrodzenia - 202.020,00 zł
(kwota dotacji 200.000,00 zł.) Zakończenie realizacji zadania
nastąpi w 2017r. 
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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

2013 2016 67 900 000,00 65 432 614,79 96,37%

Inwestycja była realizowana w latach 2013-2016r. Zadanie
zakończono w 2016r. Wybudowano ul. Młodzianowską od ul.
Godowskiej do ul. Gdyńskiej wraz z węzłem drogowym nad ul.
Czarną oraz wiaduktem drogowym nad torami PKP.

Radomski Program Drogowy - utwardzenie
dróg gruntowych-poprawa układu
komunikacyjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

2016 2017 12 000 000,00 7 652 845,30 63,77%

Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017. Inwestycje są
wykonywane sukcesywnie do wysokości posiadanych środków
finansowych. W 2016r. utwardzono 42 ulice.

Rewitalizacja obiektów po Archiwum
Państwowym na cele administracyjne przy
ul. Rynek 1 - rewitalizacja zabytkowych
obszarów miasta

Wydział Inwestycji 2014 2018 15 000 000,00 123 738,00 0,82%

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2018. W
ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-
kosztorysową inwestycji. Realizacja zadania rozpocznie się od
2017r.

Rewitalizacja Parku w dzielnicy Obozisko -
poprawa jakości środowiska miejskiego

Wydział Inwestycji 2016 2018 6 000 000,00 0,00 0,00%

Zadanie zaplanowane w latach 2016-2018. W 2016r. złożono
wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na wykonanie
rewitalizacji. Realizacja inwestycji rozpocznie się w 2017r.  

Rewitalizacja Placu Stare Miasto -
rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta

Wydział Inwestycji 2015 2016 830 618,00 830 617,71 100,00%

Zadanie realizowane w latach 2015-2016 zakończone zgodnie
z planem. W ramach zadania wykonano nowe ciągi piesze,
parkingi wokół placu, nowe nasadzenia, trawniki oraz wymianę
małej architektury (ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe).  

Rozbudowa budynku PSP nr 33 przy ul.
Kolberga - poprawa bazy edukacyjnej

Wydział Inwestycji 2016 2017 7 000 000,00 799 999,99 11,43%

Inwestycja zaplanowana w latach 2016-2017. W ramach
realizacji zadania przeprowadzono procedurę przetargową na
wyłonienie wykonawcy prac oraz wybudowano fundamenty i
ściany budynku. Realizacja zadania jest zgodna z planem.

Rozbudowa PSP nr 21 przy ul. Trojańskiej o
segment dydaktyczny - poprawa bazy
edukacyjnej

Wydział Inwestycji 2015 2016 1 028 000,00 1 026 485,45 99,85%

Inwestycja realizowana w latach 2015-2016, zakończona
zgodnie z planem. W ramach zadania wybudowano cztery sale
lekcyjne wraz   z sanitariatami dla dzieci młodszych.
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Ścieżki rowerowe na Osiedlu Ustronie (Al.
Grzecznarowskiego strona południowa)-
poprawa układu komunikacyjnego miasta
Radomia

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

2016 2017 1 300 000,00 295 692,00 22,75%

Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017. W grudniu
2016r. przekazano wykonawcy teren. Zakupiono materiały
potrzebne do realizacji inwestycji zgodnie z podpisaną umową.
Planowane zakończenie robót w 2017r. 

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

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

2015 2019 50 000 000,00 0,00 0,00%

Zadanie zaplanowane w latach 2015-2019. Trwa opracowanie
dokumentacji technicznej dotyczącej projektowanej inwestycji.
Przewidywane rozpoczęcie prac nastąpi w drugiej połowie
2017r.

Uzbrojenie terenów przemysłowych - poprawa
atrakcyjności Gminy Miasta Radomia jako
miejsca lokowania inwestycji poprzez
przygotowanie terenów przemysłowych pod
inwestycje

Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji

2016 2017 4 500 000,00 300 000,00 6,67%

Inwestycja realizowana w latach 2016-2017. W grudniu 2016r.
przekazano wykonawcy teren budowy. Zakupiono część
materiałów do realizacji inwestycji. Zakończenie robót nastąpi w
2017r.

Zakup rentgenowskiego stołu pacjenta dla
potrzeb pracowni RTG przy Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym-poprawa jakości usług
medycznych

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2016 2017 120 000,00 0,00 0,00%

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017 zgodnie
z umową Nr ZS-II.8023.1.3.2016 z dnia 18.01.2016r. zawartą
pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Radomskim Szpitalem
Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu na
udzielenie dotacji celowej na 2016 rok. W wyniku braku ofert na
ogłoszone postępowanie przetargowe realizacja zadania została
przeniesiona na 2017r.
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Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z
adaptacją pomieszczeń dla potrzeb
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego -
Poprawa jakości wykonywanych usług
medycznych.

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2012 2016 7 711 860,00 7 619 629,00 98,80%

Zadanie realizowane zgodnie z umową Nr ZS-II.8023.1.3.2016 z
dnia 18.01.2016 r. oraz Aneksami zawartymi z Radomskim
Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu. W ramach
przedsięwzięcia w latach 2012-2016 zrealizowano:
- zakup sprzętu i aparatury medycznej w tym między innymi:
cyfrowy zestaw RTG, zestaw do litotrypsji,stół operacyjny,
videokolonoskop z wyposażeniem, pantomograf, USG
kardiologiczne dziecięce, aparaty do hemodializy, aparaty do
znieczulania ogólnego, defibrylatory, aparaty do terapii
(lampy,stoły rehabilitacyjne), łóżka szpitalne, aparat do EKG,
videolaryngoskop do trudnej intubacji dorosłych, aparat
ultrasonograficzny, tomograf komputerowy, system
zmiękczania wody, mammograf cyfrowy.                                    
-adaptację pomieszczeń dla potrzeb zakupionego mammografu.
W ramach adaptacji wydzielono nowe pomieszczenia dla potrzeb
zakupionego sprzętu poprzez wyburzenie ścian w pomieszceniu
istniejącym, dokonano demontażu instalacji, wydzielono
pomieszczenie do wykonywania opisów.

Zakup stacjonarnego aparatu cyfrowego RTG
dla p[otrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej
wraz z adaptacją pomieszczeń- poprawa
jakości usług medycznych 

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2016 2017 1 068 000,00 0,00 0,00%

Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2016-2017
zgodnie z umową Nr ZS-II.8023.1.3.2016 zawartą w dniu
18.01.2016r. pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Radomskim
Szpitalem Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego w
Radomiu na udzielenie dotacji celowej na 2016 rok. W wyniku
złożonego odwołania na czynności RSzS podjęte w
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizacja
zadania została przeniesiona na 2017r.
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