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Część opisowa 
Do sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg 

ujętych w planie budżetowym za I półrocze 2017r. 
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. 

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 trakcie przekazywania 
Zamawiającemu. 

2. 

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 (udział własny)  

- - - 

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

3. Usprawnienia ruchu rowerowego  
 

 
 

 
  

a 

Przebudowa skrzyżowania  
ul. Narutowicza z ul. Traugutta w 
Radomiu wraz z dostosowaniem 
sygnalizacji świetlnej. 

- - - 

Prace w trakcie realizacji. 
Roboty elektryczne: 100% 
Roboty drogowe: 95% 
Oświetlenie: 100% 

b 

Budowa ciągu pieszo – rowerowego 
łączącego ul. Maratońską z ul. 
Wapienną przebiegającego wzdłuż 
drogi serwisowej ul. NSZZ 
Solidarność przez ul. Wolanowską. 

- - - 

Dokumentacja techniczna w 
trakcie opracowywania. 
Oczekiwanie na dysponowanie 
terenem. 

4. Usprawnienia ruchu pieszego - - - 
Trwają prace na ulicy Witolda  
i ul. Warsztatowej. 

5. 
Wykupy gruntów pod drogi wraz z 
opracowaniem operatów 
szacunkowych i podział działek. 

- - - 
Wykonanie sukcesywne, w miarę 
pozyskiwanych środków. 
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6. 
 

 
Budowa zatok do ważenia 
pojazdów na ulicach: 
 

   

 
 
 
 

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. 

7. 
Ścieżki rowerowe na Osiedlu 
Ustronie (Al. Grzecznarowskiego 
strona południowa) 

- - 642 

Prace zakończono.  
Wykonano: 
Ścieżkę rowerową o 
nawierzchni z betonu 
asfaltowego o powierzchni 
3 586m2, ustawiono 
krawężnik betonowy dł. 
402m, obrzeże betonowe dł. 
2 197m. Wykonano chodnik z 
kostki betonowej gr. 6cm o 
powierzchni 642m2. 
Posadzono 57szt drzew oraz 
obsiano trawą trawniki o 
powierzchni 2 409m2. 
Zamontowano latarnie 
sygnałów ulicznych – 27szt., 
przyciski dla pieszych – 14szt, 
kamery do wideo detekcji – 
6szt.  

8. 
Przebudowa skrzyżowania ulic 
Wernera/Szarych Szeregów 

- - - Dokumentacja w opracowaniu. 

9. 
Ścieżki rowerowe na Obozisku,  
Wacynie, Michałowie – Budżet 
Obywatelski  

- - - 

Dokumentacja w posiadaniu 
MZDiK. Ogłoszenie przetargu 
nastąpi po rozstrzygnięciu 
przetargu ogłoszonego przez 
Wodociągi Miejskie. 

10. 
 

Ścieżki rowerowe na Gołębiowie i 
Glinicach – Budżet Obywatelski 
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a. 

Ciąg pieszo – rowerowy w ciągu 
ulic: Kozienickiej, Struga, i 11 
listopada (na odc. od ul. Towarowej 
do ul. Chrobrego). 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 Etap I - Ciąg pieszo – rowerowy 
na ul. Kozienieckiej (od ul. 
Towarowej do wiaduktu 
kolejowego). 
Wodociągi Miejskie 
przygotowują dokumentację 
przetargową dla MZDiK. Po jej 
dostarczeniu zawarte zostanie 
porozumienie z Wodociągami 
Miejskimi oraz ogłoszony 
wspólny przetarg. 

 
 

 

 
- 
 

- - 

Etap II - Droga dla rowerów na ul. 
Struga (od wiaduktu kolejowego 
do ul. Zbrowskiego). 
W dniu 22.06.2017r. złożono do 
Wydziału Architektury materiały 
do zgłoszenia robót 
niewymagających pozwolenia na 
budowę. 

- - - 

Etap III - Droga dla rowerów na 
ul. 11Listopada (od ul. 
Zbrowskiego do ul. Chrobrego). 
Realizacja dokumentacji 
uzależniona jest od wykupu 
działek od Zakładów 
Ciepłowniczych TERMIX oraz od 
przekazania działek ze 
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 
PT Dystrybucja. 

b. 
Droga dla rowerów na ul. Szarych 
Szeregów. 

- - - 

W dniu 19.06.2017r,. odbył się 
przetarg w wodociągach 
Miejskich, do dnia dzisiejszego 
MZDiK nie posiada informacji 
odnośnie jego rozstrzygnięcia. 
MZDiK posiada kompletną 
dokumentację do ogłoszenia 
przetargu. 
 

c. Łącznik Placowa – Kwiatkowskiego. - - - 
W związku z informacją z 
Wydziału Zarządzania 
Nieruchomościami Urzędzu 
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Miejskiego o trwającym 
postępowaniu roszczeniowym , 
dotyczącym jednej z działek w 
śladzie projektowanej 
inwestycji, MZDiK wystąpił do 
Starostwa Powiatowego o 
określenie, której części działki 
dotyczy prowadzone 
postępowanie o zwrot. Po 
otrzymaniu odpowiedzi możliwe 
będzie wydanie zgody na 
dysponowanie terenem. 

11. 

Projektowanie dróg i realizacja 
robót w porozumieniu z 
Wodąciągami Miejskimi 
(ul.Narutowicza,  
ul. Traugutta, ul. Sienkiewicza,  
ul. Piłsudskiego, ul. 25-go Czerwca). 

- - - 

Ogłoszono przetarg na 
dokumentację projektową dla ul. 
Narutowicza, Traugutta oraz 
Piłsudskiego. 

12. 
Budowa kładki nad ul. Szarych 
szeregów. - - - 

Trwa opracowywanie programu 
naprawczego. 

13. 
Rozbudowa ul. Lekarskiej  
i Tochtermana. 

- - - 
Trwają przygotowania do 
wyłonienia Wykonawcy. 

14. 
Budowa mostu na rzece Mlecznej w 
ciągu ul. Ofiar Firleja / Krzewień. 

- - - 
Dokumentacja w trakcie 
opracowywania. 

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

 
 
 
 
 
 

600 
 

 
 
 
 
 
 

3 369 
 

 
 
 
 
 
 

1 771 

 
 
 
 
 
 
Prace zakończono.  
Wykonano: 
Nawierzchnię ulic z betonu 
asfaltowego o łącznej 
powierzchni 3 369m2, Chodniki z 
kostki betonowej gr. 6cm o 
powierzchni 1 771m2, zjazdy 
indywidualne z kostki betonowej 
gr. 8cm o powierzchni 452m2. 
Wybudowano kanalizację 
deszczową Ø500 – 6m, Ø400 – 
38m, Ø315 – 166,5m, 
przykanaliki Ø200 -118,5m. 
Wykonano studnie Ø1200 8szt., 
studzienki ściekowe 22szt. 
Ułożono 290m kabla 
oświetleniowego. 
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b.  
 

Budowa ul. Galla Anonima na 
odc. Od ul. Witkacego do ul. 
Źródłowej wraz z sięgaczami 

- - - 

Prace w trakcie realizacji. 
Kanalizacja deszczowa: 40% 
Roboty elektryczne: 70% 
Roboty drogowe: 10% 

2. 
Budowa drogi łączącej  
ul. Wyścigową z ul. Cisową/Lipską 

410 1 521 1 589 

Prace zakończono. Wykonano: 
Nawierzchnię ulicy z betonu 
asfaltowego o powierzchni 
1 521,29m2, chodnik z kostki 
betonowej gr. 8cm o 
powierzchni 703,74m2, chodnik 
z kostki betonowej gr. 6cm o 
powierzchni 885,13m2, 
wyniesione skrzyżowania z 
kostki betonowej gr. 8cm o 
powierzchni 693,61m2, miejsca 
parkingowe z kostki betonowej 
gr. 8cm o powierzchni 
1 491,82m2. Ustawiono 
krawężnik betonowy dl. 1 322m 
oraz obrzeże betonowe o dł. 
890m. Zamontowano 19szt. 
latarni oświetleniowych wraz z 
oprawami LED. Wybudowano 
wodociąg z rur PE Ø100 – 76m, 
zasuwę Ø100 – 2 szt., hydrant 
nadziemny – 1 kpl., kanalizację 
sanitarną PVC Ø315 – 19,80m, 
Ø250 – 100,10m, oraz studnie 
żelbetowe Ø1200 – 7kpl. 
Wykonano kanalizację 
deszczową: kanał z rur PP Ø630 
– 111,60m, Ø400 – 12,10m, z rur 
PVC Ø315 – 210,40m, Ø250 – 
42,90m, przykanaliki z rur PVC 
Ø200 – 165,20m, studzienki 
żelbetowe Ø1200 – 18 kpl. oraz 
studzienki ściekowe betonowe 
Ø500 – 21kpl. 

3. 

Radomski Program Drogowy - 
utwardzenia nawierzchni 
gruntowych:  
 

- - - 

Wykonanie sukcesywne. 
Wykonano 27 inwestycji, 
W trakcie realizacji  14 
inwestycje. 
Materiały przetargowe 
przygotowywane są na 10 
inwestycji. 

4. 
Uzbrojenie terenów 
przemysłowych 

- - - 

Prace w trakcie realizacji. 
Kanalizacja deszczowa: 95% 
Roboty elektryczne: 80% 
Roboty drogowe: 65% 
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5. Budowa ul. Tartacznej w Radomiu. - - - 

Prace w trakcie realizacji. 
Kanalizacja deszczowa: 70% 
Teletechnika: 65% 
Oświetlenie: 40% 
Roboty drogowe: 24% 

6. 
Wykupy gruntów pod drogi wraz z 
wykonaniem operatów 
szacunkowych i podziały działek. 

- - - 
Wykonanie sukcesywne, w miarę 
pozyskiwanych środków. 
 

7. 
Budowa ciągu pieszo – jezdnego 
pomiędzy ul. Traugutta do  
ul. Piłsudskiego – Żeromskiego BIS. 

- - - 
Dokumentacja w trakcie 
opracowywania. 

8. Budowa ul. Gospodarczej. 1 100 6 523 2 862 

Prace zakończono.  
Wykonano: 
Nawierzchnie ulicy z betonu 
asfaltowego o powierzchni 
6 523m2, chodniki z kostki 
betonowej gr. 6cm o 
powierzchni 2 862m2, zjazdy z 
kostki betonowej gr. 8cm o 
powierzchni 1 076m2. Wykonano 
przepust z blachy falistej dł. 
10,80m. Wybudowano 
kanalizację deszczową Ø500 dł. 
399,5m, Ø400 dł. 249,5m, Ø315 
dł. 328,5m, studnie rewizyjne 
30szt., studnie ściekowe 44szt. 
Osadnik szlamowy 3,5m3, 
przykanaliki Ø200 dł. 170m. 
Zamontowano 36szt. latarni 
oświetleniowych wraz  
z oprawami LED. 

9. Budowa ul. Potokowej. - - - 
Podpisano umowę na wykonanie 
dokumentacji technicznej. 

10. 
Budowa ciągu pieszo – 
rowerowego łączącego „Bulwary”  
z ul. Maratońską 

- - - 
Dokumentacja w trakcie 
opracowywania. 
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11. 
Obsługa terenów Radomskiego 
Centrum Sportu - - - 

Dokumentacja w trakcie 
opracowywania. 

12. 
Odwodnienie ul. Kędzierskiego /  
ul. Zwolińskiego. - - - 

Dokumentacja w trakcie 
opracowywania. Przewidywany 
termin otrzymania dokumentacji 
15.11.2017r. 

13. 

Przebudowa infrastruktury 
technicznej dla terenów 
inwestycyjnych Wólka Klwatecka 
II. 

- - - 
Podpisano umowę na wykonanie 
dokumentacji technicznej. 

14. Budowa ul. Piwnej. - - - 
Dokumentacja w trakcie 
opracowywania. 

15. 
Parkingi - nowe miejsca postojowe  
w Radomiu - Budżet Obywatelski - - - 

Prace zakończono. 
Zamontowano stojaki dla 
rowerów – 200szt. 

16. 
Bezpieczny chodnik i ścieżka 
rowerowa do dworca - Budżet 
Obywatelski 

- - - 

Łącznik Czachowskiego - 
Kwiatkowskiego – Wodociągi 
Miejskie ogłosiły przetarg, 
którego rozstrzygnięcie ma 
nastąpić w dniu 03.07.2017r. 
Termin wykonania robót 
przesunięty do 30.09.2017r. 
Ponadto prace Wodociągów 
uzależnione są od pokazów 
lotniczych Air Show 2017. 

   

Łącznik rowerowy ul. Krakowska 
– Narutowicza -  W dniu 
29.06.2017r. złożono zgłoszenie 
robót niewymagających 
pozwolenia na budowę do 
Wydziału Architektury. 
 

17. 
Tereny zielone na osiedlu 
Gołębiów II - Budżet Obywatelski - - - 

Prace zakończono.  
Wykonano: 
Nasadzenia drzew – 96szt., 
krzewów – 4 163szt. 

18. Budowa kładki ul. Sandomierska. - - - 

Prace w trakcie realizacji. 
Prace rozbiórkowe – 100% 
Roboty ziemne 70% 
Fundamenty – 5% 
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19. Przebudowa ul. Bulwarowej. - - - 

Dokumentacja w trakcie 
opracowywania. Przewidywany 
termin ogłoszenia przetargu 
sierpień 2017r. 

 
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. Spacerowej na odc. od  
ul. Opolskiej do ul. Rolniczej. 
 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
Prace w trakcie realizacji. 
Kanalizacja deszczowa: 100% 
Roboty elektryczne: 70% 
Roboty drogowe: 60% 

b Remont ciągu pieszo – jezdnego 
wzdłuż budynku przy  
ul. Maratońska 17. 
 

- 800 - Prace zakończono.  
Wykonano: 
Nawierzchnię dróg, miejsc 
postojowych i ciągu pieszo – 
jezdnego z kostki betonowej gr. 
8cm. o łącznej powierzchni 
800m2, zatoki postojowe z płyt 
ECO o powierzchni 70m2. 
Ustawiono krawężnik betonowy 
długości 300m oraz obrzeże 
betonowe długości 65m. 
Wykonano przykanalik Ø200 
dł.3m oraz wybudowano  
studzienkę ściekową Ø500. 

c Budowa ul. Tkackiej na odc. od  
ul. Gdyńskiej do ul. Tartacznej.  

- - - Prace w trakcie realizacji. 
Kanalizacja deszczowa: 80% 
Roboty elektryczne: 60% 
Roboty drogowe: 40% 

2. Budowa przepustu pod ul. Owalną. - - - 

Dokumentacja w trakcie 
opracowywania. Przewidywany 
termin otrzymania dokumentacji 
lipiec 2017r. 

 
 

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

Budowa oświetlenia ulic 2017 r: 
 

Pkt. świetlne 
 

Zakres rzeczowy 

1. 2. 3. 

Modernizacja oświetlenia w Radomiu 2017 r. 
Budowa systemu sterowania oświetleniem 
ulicznym. 

35 szaf 
oświetleniowych 

Do końca czerwca zostanie 
rozstrzygnięte postępowanie 
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zasilających ok. 
2000 opraw. 

przetargowe. Planowane 
zakończenie prac do końca 
sierpnia 2017 r. 

Przebudowa oświetlenia na terenach spółdzielni 
mieszkaniowych: Budowlani, Radomska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Południe,  Michałów, 
Ustronie, Inżynieria. 

ok. 15 słupów do 
przebudowy oraz 
kilkanaście opraw 
oświetleniowych 

Trwa inwentaryzacja i ustalenie 
zasad partycypacji w kosztach 
przez spółdzielnie. W lipcu lub 
sierpniu planowane rozpoczęcie 
postępowania o zamówienie. 
Planowane zakończenie robót w 
październiku 2017 r. 

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

ok. 15 szaf 
oświetleniowych 

Postępowanie uzależnione od 
ilości zgłoszeń od PGE 
Dystrybucja S.A. Rozpoczęcie 
postępowania o  zamówienie 
planowane w 3 kwartale 2017 r.  

Przebudowa kolizji słupów i szaf 
oświetleniowych z istniejącą infrastrukturą oraz 
usunięcie słupów i szaf z działek prywatnych. 

3-6 szaf i słupów 
oświetleniowych 

Zakończono przebudowę szafy na 
ul. Słowackiego. Rozpoczęto 
postępowanie na usunięcie szafy 
ośw. na ul. Dąbrowskiej. 
Planowane zakończenie prac do 
końca września 2017 r.. 

Wymiana wyeksploatowanych betonowych 
słupów oświetlenia drogowego na ulicach: 25 
Czerwca, Lubelska, Limanowskiego, Kielecka, 
Grzecznarowskiego, Krasickiego, Warszawska, 
Żwirki i Wigury, Kozienicka, Wierzbicka. 

ok. 30-50 słupów 

Wytypowano ok. 50 słupów do 
wymiany. Ponieważ większość 
stanowi własność PGE 
Dystrybucja S.A. konieczne jest 
ustalenie zasad zdjęcia z majątku 
Spółki. Postępowanie uzależnione 
od stanowiska PGE. 

Odkupienie od PGE Dystrybucja S.A. 
napowietrznych linii oświetleniowych. 100 

Wstrzymano postępowanie do 
momentu rozwiązania problemu 
opłat za dzierżawę słupów. 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz 
przebudowa oświetlenia ulic związana z 
demontażem przez PGE Dystrybucja S.A. 
napowietrznych linii oświetleniowych ulic. 

- 
Wstrzymano postępowanie do 
momentu rozwiązania problemu 
opłat za dzierżawę słupów. 

Budowa oświetlenia w Radomiu 2017 r. 

Budowa oświetlenia ul. Sznajdra i Podleśna. 12 
Zakończono roboty budowlane. 
Odbiór robót planowany na 
30.06.2017. 

Budowa oświetlenia ul. Wyborna. 6 
Rozpoczęto prace budowlane.  
Zakończenie robót do końca lipca 
2017r. 

Budowa oświetlenia ul. Skrajna (Budżet 
Obywatelski). 15 

Rozpoczęto postępowanie 
przetargowe. Zakończenie prac 
planowane prac planowane we 
wrześniu 2017 r. 

Budowa oświetlenia ul. Poselska. 8 

Dokumentacja w trakcie uzyskania 
decyzji lokalizacyjnej. Planowane 
uzyskania PNB do lipca 2017 r. 
Rozpoczęcie prac budowlanych 
planowane w m-cu 
październik/listopad 2017 r. 

Budowa oświetlenia sięgacza ul Witosa. 4 W trakcie uzyskania pozwolenia na 
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Informacja z realizacji wydatków za I półrocze 2017roku. 
 

Inwestycje Ogólnokomunalne  - zadania własne gminy 
 
Dz. 900 rozdz. 90013 § 6050 

1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Witosa 96 
Trwa realizacja zadania tj. wymiana nawierzchni  i części przegród  w 15 wybiegach dla psów wraz z 
wymianą rynny ściekowej.  
Planowany termin zakończenia i rozliczenia – III / IV kw. br. 
 
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 

2. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w 
dzielnicach Obozisko i Michałów 

Rozstrzygnięto przetarg i w dniu 04.07.2017r. podpisano umowę na realizację jednego z dwóch 
zadań objętych przedsięwzięciem tj. na zadanie „Utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku w 
dzielnicy Michałów”. W ramach zadania zaplanowano przebudowę alejek parkowych, wykonanie 
oświetlenia terenu, budowę placów rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, budowę szaletów 
bezobsługowych, budowę oczka wodnego a także kompleksową gospodarkę zieleni. Zadanie 
realizowane będzie w cyklu 2-letnim. Planowany termin zakończenia – IV kw. 2018r. Zadanie wpisane 
jest do WPF na lata 2017-2035. 
 

3. Przebudowa Placu Jagiellońskiego 
Została opracowana koncepcja urbanistyczna dla „wyremontowania” fragmentu Placu Jagiellońskiego. 
W lipcu br. planowane zmiany w zagospodarowaniu placu zostaną poddane konsultacjom społecznym. 
Planowany okres realizacji zamierzenia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” to: IV kw. 2017r – III kw. 
2018r. Zadanie wpisane jest do WPF na lata 2017-2035. 
 
 
 

budowę. Rozpoczęcie prac 
planowane w m-cu 
sierpień/wrzesień 2017 r. 

Budowa oświetlenia sięgacza ul. Goszczewicka. 3-4 

Postępowanie o ustalenie 
lokalizacji celu publicznego. 
Realizacja uzależniona od postępu 
prac projektowych. Budowa 
planowana w listopadzie 2017 r. 

Budowa oświetlenia ul. ks. Skargi. 12 

Podpisano umowę na wykonanie 
robót budowlanych. Zakończenie 
prac planowane w m-cu wrześniu 
2017 r. 

Opracowanie Dokumentacji Projektowej 2017 r. 
Projekt ulicy Józefowskiej. ok. 50 Zlecono wykonanie projektów. 

Rozpoczęto postępowanie o 
ustalenie lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. Zakończenie 
prac projektowych planowane 
do grudnia 2017 r. 

Projekt ulicy Czarnej. ok. 15 

Projekty ulic Zbożowej, Stromieckiej. ok. 35 

Projekty ulic Drzymały, Goszczewickiej. ok. 30 
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4. Rozbudowa siłowni na powietrzu oraz placu zabaw w parku Ustronie 
W ramach zadania powiększono zakres oferty rekreacyjnej w parku o nowe urządzenia siłowni 
zewnętrznej i urządzenia  streetworkout 
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zakończone. Rozliczenie nastąpi w 
II półroczu br. 
 

5. Rewitalizacja terenu - remont placu, placu zabaw, budowa miejsc postojowych, 
wymiana oświetlenia 

Zadanie dot. zagospodarowania terenu ograniczonego ulicami Kościuszki, Narutowicza, Jaracza i 
Traugutta. Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego. 
Rozstrzygnięto przetarg i w dniu 08.06.2017r. podpisano umowę na realizację zadania. Trwa 
realizacja prac. W ramach zadania przewidziano wymianę zniszczonej nawierzchni na drogach 
dojazdowych, zniszczonej nawierzchni chodników i schodów terenowych, rewitalizację terenu 
rekreacyjnego, montaż ławek oraz wymianę oświetlenia terenu . Planowany termin zakończenia – IV 
kw. br. 
. 

6. Budowa placów rekreacyjno-sportowych w parku Planty 
Rozstrzygnięto przetarg i w dniu 14.06.2017r. podpisano umowę na realizację zadania. Trwa 
realizacja prac. W br. przewidziano wykonanie dwóch placów zabaw o nawierzchni bezpiecznej. 
Planowany termin zakończenia - III kw. br. 
 

7. Dokumentacja projektowa budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Radom-
Firlej 

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji zadania będzie możliwe w II półroczu br. po 
rozstrzygnięciu ogłoszonego przez Wydział Architektury konkursu architektonicznego. Zakończenie 
prac projektowych nastąpi w 2018r. 
 
Dz. 921 rozdz. 92120 § 6050 

8. Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska2 /Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 
14/Grodzka 1wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu - I etap 

Trwa realizacja zadania  obejmująca roboty dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku zwanego 
Kamienicami Deskurów, wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla jego funkcjonowania, mających 
na celu  zmianę sposobu użytkowania nieruchomości na potrzeby budynku użyteczności publicznej. W 
wyniku przebudowy w budynku powstaną  cztery strefy funkcjonalne : usługowa, muzealna, 
edukacyjna i przedsiębiorczości. 
Planowany termin zakończenia realizacji zadania – III kw. 2018r. Zadanie wpisane do WPF na lata 
2017-2035. 
 

9. Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1 
Został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania. W ramach zadania przewidziano dostosowanie 
obiektu do obowiązujących warunków technicznych dla potrzeb m.in. administracji publicznej. Termin 
realizacji robót zaplanowano na lata 2017-2018., planowany termin zakończenia realizacji robót – IV 
kw. 2018r. 
 

10. Wyeksponowanie najcenniejszego zabytku miasta Radomia przez jego iluminację 
Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego. Podpisano umowę na sporządzenie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Realizację prac iluminacyjnych planuje się na IV kw. 
2017r. 
 

11. Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska2/Rynek15 oraz Rwańska 4/Rynek 
14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu - II etap 

W związku z przesunięciem rozliczenia końcowego prac projektowych dla II etapu zadania rozliczenie 
finansowe nastąpi w II półroczu br. 
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Dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 

12. Realizacja formy rzeźbiarskiej Witolda Gombrowicza 
Został ogłoszony konkurs na realizację formy rzeźbiarskiej Witolda Gombrowicza. Planowane 
rozstrzygnięcie konkursu – II kw. br.; planowane zakończenie prac realizacyjnych i  montażowych  – IV 
kw. br. 
. 
Dział 926 rozdz. 92601 § 6050  
 

13. Radosny mini plac zabaw 
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zakończone. Rozliczenie nastąpi w 
II półroczu br. 
W ramach zadania wykonano mini plac zabaw (urządzenia zabawowe, zieleń, mała architektura) przy 
budynku socjalnym przy ul. Limanowskiego 34.  
 
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. - część opisowa 

Inwestycje oświatowo-kulturalne 
 
Zadania własne gminy 
 
Rozbudowa budynku PSP nr 33 przy ul. Kolberga  
Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim Trwają roboty budowlane zgodnie z harmonogramem. 
Zakończenie robót i przekazanie do użytkowania  w m-cu sierpniu b.r.  Pozostałe  płatności 
nastąpią w II półroczu b.r. 
 
Przebudowa sali gimnastycznej w  PSP nr 9 przy ul. Sandomierskiej  
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zakończone. Pozostałe 
płatności nastąpią w II półroczu b.r. 
 
Fitness park przy PSP nr 26 ul. Wośnicka 
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zakończone i rozliczone. 
 
 Budowa skoczni do skoku w dal przy PSP nr 20 ul. Malenicka 
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zakończone i rozliczone. 
 
Adaptacja budynku przy ul. J. Kilińskiego 20 na potrzeby PP nr 4 
Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Przygotowana i przeprowadzona procedura 
przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Trwają roboty 
zgodnie z harmonogramem.  Płatności założone na rok bieżący nastąpią w II półroczu b.r. 
 
Adaptacja budynku przy ul. Grabowej 17 w Radomiu na działalność statutową   MOPS 
w Radomiu 
Przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania. Trwają roboty 
budowlane Zakończenie robót i płatności nastąpią w II półroczu b.r. 
 
Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej 
Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim. Przygotowana i przeprowadzona procedura 
przetargowa na realizację zadania. Wykonawca wprowadzony na budowę. Trwają roboty 
zgodnie z harmonogramem.  Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r. 
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Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i bieżni 60 m przy  PSP 
nr 28 ul. Jaracza 
Zadanie zakończone. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu b.r. 
 
 

Zadania własne powiatu 

Budowa Centrum Pomocy Osobom Bezdomnych przy ul. Zagłoby- opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                                                         

Opracowano dokumentację projektową oraz  uzyskano pozwolenie na budowę.   Rozpoczęcie 
robót budowlanych uzależnione od zabezpieczenia środków finansowych na realizację robót. 

 Zagospodarowanie terenu i przebudowa tarasu budynku przy ul. Królowej Jadwigi 15                                                                                                                            
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zakończone i rozliczone. 

 
 
 


