
Załącznik 9

od do

626 008 221,00 90 328 623,70 14,43%

166 973 889,00 19 404 087,11 11,62%

459 034 332,00 70 924 536,59 15,45%

31 910 551,00 12 461 567,35 39,05%

Wykonanie wydatków na programy, projekty lub zadania
związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE
kształtuje się na poziomie 39,05%. 

22 836 449,00 10 113 234,63 44,29%

"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 2 979 708,00 500 699,00 16,80%

Projekt „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług 
opiekuńczych dla osób zależnych” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, na podstawie umowy POWR.04.01.00-00-I062/15 
z Ministrem Rozwoju, z siedzibą przy  pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-
507 Warszawa. Realizacja zadania przebiegała zgodnie  z 
planem i harmonogramem. 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 3 najlepszych z nich. Projekt przyczyni się do 
osiagnięcia celu szczegółowego POWER poprzez stworzenie i 
rozwinięcie "ekosystemu" współpracy między instytucjami 
działającymi w róznych sektorach, a mającymi wspólny cel. 
Wydatkowana kwota przeznaczona została mi.in. na 
wynagrodzenie Ekspertów/Konsultantów pracjących w Punkcie 
konsultancyjnym, wynagrodzenie dla członków komisji 
grantowej oceniających złożone fiszki innowacji w temacie 
usług opiekuńczych dla osób zależnych oraz wynagrodzenie dla 
specjalisty ds. innowacji, zatrudnionych coachów w ramach 
projektu. Do dnia 31.12.2017r. podpisano łącznie 11 umów 
grantowych. W 2017r przekazano transze na łączną kwotę 330 
145,00 zł.

Łączne nakłady 

finansowe

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:

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

Okres realizacji Wykonanie   do 

końca 2017 

włącznie

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

Wskaźnik 

(%)

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia od początku ich
realizacji do końca 2017 roku kształtuje się na poziomie
14,43%. Szczegółowe uzasadnienie stopnia realizacji
poszczególnych zadań zostało przedstawione poniżej.
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Łączne nakłady 

finansowe
UzasadnienieNazwa i cel

Jednostka 

odpowiedzialna 

lub koordynująca

Okres realizacji Wykonanie   do 

końca 2017 

włącznie

Wskaźnik 

(%)

Świetlica socjoterapeutyczna "Bezpieczna 
przystań" - zwiększenie dostępności do 
usług środowiskowych dla dzieci/młodzieży 
z rodzin zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym.

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2017 2019 408 720,00 61 865,15 15,14%

Okres realizacji projektu to 1.10.2017r - 30.09.2019r. Realizacja 
w 2017r. przebiegała zgodnie z harmonogramem 
zatwierdzonym przez MJWPU w Warszawie. Środki finansowe 
zostały przekazane zgodnie z Umową nr RPMA.09.02.01-14-
8082/17-00 o dofinansowanie Projektu „Świetlica 
Socjoterapeutyczna „Bezpieczna Przystań” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z 
ubóstwem” Działania 9.2 „Usługi społeczne 
i usługi opieki zdrowotnej” Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie 
dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020.  W 2017r. zrealizowano dwa zadania: Celem Zadania 1 w 
ww. projekcie było utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla 
dzieci, tj. przprowadzenie remontu i adaptacja lokalu, zakup 
wyposażenia, materiałów dydaktycznych oraz sprzetu RTV i 
AGD. Celem Zadania 2 poz.3 było opracowanie planów działania 
(scieżki reintegracji) dla 25 uczestników projektu przez 
psychologa oraz pedagoga. 

960 002,00 236 989,04 24,69%

Realizacja od 01.04.2017 - 31.03.2019. Wydatki wykorzystano 
zgodnie z harmonogramem i umową zawartą pomiędzy Gminą 
Miasta Radomia, a Województwem Mazowieckim Projekt „W 
drodze do samodzielności” realizowany jest przez Gminę Miasta 
Radomia w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia 
Psychicznego „Wzajemna Pomoc” ul. Niedziałkowskiego 25/27 
lok.12, 26-600 Radom, współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. .Celem głównym projektu jest poprawa 
do marca 2019 roku sytuacji społecznej 30 osób 
niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, przeżywających 
trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w otwartym 
środowisku. oraz wsparcie  opiekunów faktycznych - członków 
najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo).

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
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Łączne nakłady 

finansowe
UzasadnienieNazwa i cel

Jednostka 

odpowiedzialna 

lub koordynująca

Okres realizacji Wykonanie   do 

końca 2017 

włącznie

Wskaźnik 

(%)

Czas na aktywność-  Działanie 9.1 
Aktywizacja s aktywizacja społeczno-
zawodowa osób wykluczonych i 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - 
wspieranie włączenia społecznego i walka z 
ubóstwem

MOPS 2017 2018 560 000,00 175 657,52 31,37%

Środki niewydatkowane wynikają z oszczędności
powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań dot.
wyboru wykonawców (zamówienia publiczne). Część działań
została przesunięta do realizacji na następny rok

"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 
współfinansowanyc

h przez UE

2017 2018 2 348 251,00 1 606 308,34 68,40%

Zorganizowano we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami 
staże zawodowe dla 213 uczniów. Zakupiono doposażenie do 
pracowni zawodowych w 4 szkołach. Zorganizowano szkolenia 
specjalistyczne dla uczniów. Realizacja części zadań (zakup 
sprzętu komputerowego i sieciowego, przeprowadzenie zajęć z 
kompetencji miękkich) została przeniesiona na rok 2018 z 
powodu przedłużających się procedur wyłonienia wykonawców.

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

Biuro ds..systemów 
i projektów 

oświatowych 
współfinansowanyc

h przez UE

2016 2018 682 163,00 331 103,54 48,54%

Zostały ukończone studia podyplomowe i szkolenia dla 
nauczycieli. Przeprowadzono zajęcia z zakresu doradztwa 
edukacyjno - zawodowego dla uczniów. Zakupiono materiały 
piśmienniczo-biurowe oraz pomoce dydaktyczne dla 
uczestników projektu. Realizacja części zadań  - zakup gablot, 
wizyty w zakładach pracy została przeniesiona na rok 2018  z 
powodu przedłużających się procedur wyłonienia wykonawców.

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

Biuro ds..systemów 
i projektów 

oświatowych 
współfinansowanyc

h przez UE

2016 2018 217 044,00 165 407,57 76,21%

Zostały zakończone wszystkie zaplanowane studia (3 rodzaje) i 
kursy (10 rodzajów) oraz praktyki u pracodawcy. Zakup ujęty w 
kosztach pośrednich (ogłoszenie prasowe promujące 
zakończenie projektu) został zaplanowany na 2018r. 
Oszczędności wynikały z ustawy PZP. Zakończenie projektu 
przypada na 28.02.2018r.
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Łączne nakłady 

finansowe
UzasadnienieNazwa i cel

Jednostka 

odpowiedzialna 

lub koordynująca

Okres realizacji Wykonanie   do 

końca 2017 

włącznie

Wskaźnik 

(%)

"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 
współfinansowanyc

h przez UE

2016 2018 3 768 239,00 1 972 486,69 52,35%

Zakończone zostały studia podyplomnowe oraz część kursów i 
szkoleń dla nauczycieli. Przeprowadzono zajęcia dla uczniów. 
Zakupiono materiały piśmienniczo-biurowe oraz pomoce 
dydaktyczne dla uczestników projektu. Zakupiono pomoce 
dydaktyczne, sprzęt komputerowy oraz meble laboratoryjne do 
szkolnych pracowni. W związku ze zmianą Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS dotyczącą 
angażowania nauczycieli do prowadzenia zajęć, powstały 
opóźnienia w zatrudnieniu prowadzących zajęcia co przełożyło 
się na konieczność przeniesienia części zajęć na 2018r. 
Realizacja części zadań - zakup sprzętu multimedialnego, 
diagnostycznego, wyposażenia pracowni szkonych, organizacja 
wyjazdów edukacyjnych, przeprowadzenie egzaminów 
językowych oraz części kursów dla nauczycieli, została 
przeniesiona na rok 2018 z powodu przedłużających się 
procedur wyłonienia wykonawców.

"Idzie szkrab w wielki świat" - zwiększenie 
dostępności do wdukacji przedszkolnej i 
wzrost jej jakości przezutworzenie, 
doposażenie 218 nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego.

Biuro ds..systemów 
i projektów 

oświatowych 
współfinansowanyc

h przez UE

2017 2018 2 480 160,00 316 130,53 12,75%

Zrefundowano wynagrodzenie wychowawców/nauczycieli oraz 
opiekunów/pomocy w pięciu przedszkolach publicznych 
biorących udział w projekcie. Realizacja części zadań  - zakup 
wyposażenia do przedszkoli, realizacja zajęć i kursów została 
przeniesiona na rok 2018  z powodu przedłużających się 
procedur podpisania umowy o dofinansowanie jak i proceduz 
PZP.
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Łączne nakłady 

finansowe
UzasadnienieNazwa i cel

Jednostka 

odpowiedzialna 

lub koordynująca

Okres realizacji Wykonanie   do 

końca 2017 

włącznie

Wskaźnik 

(%)

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

Miejski 
Konserwator 

Przyrody
2015 2020 2 263 741,00 418 185,98 18,47%

Okres realizacji 16.07.2015 r. do 31.12.2017 r. Pokrycie 
wydatków na koszty osobowe pracowników zaangażowanych w 
realizację projektu wraz z obciążeniami pracodawcy, promocje 
projektu (w tym: materiały promocyjne-gadżety, ulotki w 2 
wersjach językowych, opracowanie, scenariusz i produkcja filmu 
i spotu reklamowego o projekcie, emisja spotu w lokalnej 
telewizji DAMI, konkurs plastyczny dla uczniów radomskich szkół 
- wydatki na nagrody, konferencja otwierająca projekt, udział w 
konferencjach zagranicznych i krajowych), delegacje zagraniczne 
i krajowe, organizacja spotkań Grup Roboczych, koszty 
prowadzenia strony internetowej projektu, badanie ankietowe - 
monitoringowe mieszkańców Radomia, zakup map do zadań 
projektowych.

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 2018 128 904,00 20 754,00 16,10%

Realizacja I cz. Umowy na doradztwo techniczne przy realizacji
projektu Nowoczesne e-usługi dla Mieszkańców Radomia. Usługi
doradztwa obejmowały przygotowanjie dokumentacjio
przetargowej, doradztwo na etapie zamówień publicznych oraz
wsparcie przy wyborze wykonawcy.

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

 Wydział Edukacji 2016 2018 79 420,00 53 385,64 67,22%

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale 
szkoły jako beneficjenta tj.ZSInt.Wydatki w ramach projektu 
w 2016r dotyczyły zakupu biletów na wyjazd młodzieży  
ZSInt z opiekunami  za granicę. Projekt do końca 2017r 
zrealizowano  w 67,22%.W ramach  projektu zorganiowano 
krótkoterminowe wymiany uczniów wraz z nauczycielami do 
Czech i Rumunii. Zakupiono materiały reklamowe, 
papiernicze oraz sprzęt niezbędny do realizacji ww. wymiany 
uczniów i nauczycieli w ramach szkoleń.  Wykonanie jest 
zgodne z harmonogramem realizowanej umowy   
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Łączne nakłady 

finansowe
UzasadnienieNazwa i cel

Jednostka 

odpowiedzialna 

lub koordynująca

Okres realizacji Wykonanie   do 

końca 2017 

włącznie

Wskaźnik 

(%)

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

Wydział Edukacji 2016 2018 107 726,00 49 862,38 46,29%

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale 
szkoły jako beneficjenta tj.ZSInt. Wydatki w ramach projektu 
w 2016r dotyczyły zakupu biletów na wyjazd młodzieży  
ZSInt z opiekunami  za granicę. Projekt do końca 2017r 
zrealizowano w 46,29%. W ramach  projektu zakupiono 
bilety na wyjazd młodzieży  ZSInt z opiekunami  za granicę 
(Rumunia, Niemcy, Portugalia).  Wykonanie jest zgodne z 
harmonogramem realizowanej umowy.

Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej "Dobry Fachowiec"-
Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób
dorosłych

Wydział Edukacji 2016 2018 759 152,00 625 618,27 82,41%

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale 
szkoły jako beneficjenta tj. ZSB. Wydatki w ramach  projektu w 
2016r dotyczyły zakupu materiałów do prowadzenia zajęc , 
zakup tachimetrów. Projekt do 2017r zrealizowano w 82,41%. 
Wydatki w ramach  projektu dotyczyły zakupu materiałów do 
prowadzenia zajęc dla uczestników kursu, wynagrodzenia 
personelu projektu, zakup materiałów budowlanych do realizacji 
części praktycznej kursu, uslug na rzecz uczestników projektu 
(cateringowa). 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 89 726,57 99,91%

Wydatki w ramach projektu zrealizowane były w 2017 ,
gdyż umowa została podpisana w miesiącu grudniu 2016r i
nie było możliwości realizacji projektu. Przebieg i realizacja
tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako
beneficjenta tj. ZST. Projekt do 2017r zrealizowano w
99,91%. Wydatki w ramach projektu dotyczyły zakupu
materiałów biurowych, aparatu z kamerą cyfrową , tabletu
ze słuchawkami do wykorzystania podczas prac związanych
z realizacją projektu. Pokryte zostały koszty wynagrodzenia
dla nauczycieli prowadzących zajęcia -kurs językowy w
Irlandii i Malcie. 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 Integracyjnych

Wydział Edukacji 2016 2018 144 307,00 141 045,59 97,74%

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale
szkoły jako beneficjenta tj.ZSInt. W roku 2016 w ramach
projektu zakupiono bilety za wyjazd młodzieży ZSInt z
opiekunami za granicą. W roku 2017 pokryte zostały koszty
kursów dla nauczycieli w Irlandii i na Malcie Projekt do
końca 2017r zrealizowano w 97,74%. Wykonanie jest
zgodne z harmonogramem realizowanej umowy .
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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 684 711,00 684 710,15 100,00%

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale
szkoły jako beneficjenta tj. ZSB. W 2016r w ramach projektu
zorganizowano pobyt uczniów ZSB w Magdeburgu,
zakupiono aparat fotograficzny do archiwizacji przygotowań
i wyjazdów do Magdeburga. W ramach projektu w 2017 r
opłacono zajęcia z przygotowania pedagogicznego,
kulturowego i językowego dla uczestników projektu oraz
pokryto koszty wyjazdu uczestników projektu do
Magdeburga, zakupiono materiały biurowe do realizacji
projektu. Projekt do 2017r zrealizowano włącznie w 100%.
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 519 258,00 519 258,00 100,00%

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale
szkoły jako beneficjenta tj. Zespół Szkół Technicznych. W
latach 2016-2017 w ramach projektu zorganizowano
pobyt grupy młodzieży dokonujących stażu w ramach
projektu, zakupiono pomoce: słowniki, mapki, artykuły
biurowe dla uczniów biorących udział w praktykach ,stażach
. Projekt do końca 2017r zrealizowano włącznie w 100%
.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
kwalifikacji i mobilności 

Wydział Edukacji 2016 2017 409 688,00 409 687,10 100,00%

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale
szkoły jako beneficjenta tj. ZSB. W 2016r w ramach projektu
zorganizowano pobyt uczniów ZSB w Magdeburgu,
zakupiono aparat fotograficzny do archiwizacji przygotowań
i wyjazdów do Magdeburga. W ramach projektu w 2017 r
opłacono zajęcia z przygotowania pedagogicznego,
kulturowego i językowego dla uczestników projektu oraz
pokryto koszty wyjazdu uczestników projektu do
Magdeburga, zakupiono materiały biurowe do realizacji
projektu.Projekt do 2017r zrealizowano włącznie w 100%. 
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Projekt staże zagraniczne dla uczniów i
absolwentów szkół zawodowych w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój-praktyki zagraniczne podniesieniem
kwalifikacji i mobilności 

Wydział Edukacji 2016 2018 657 281,00 389 402,55 59,24%

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale
szkoły jako beneficjenta tj. Zespół Szkół Agrotechnicznych i
Gospodarki Żywnościowej. W latach 2016-2017 w ramach
projektu zorganizowano pobyt grupy młodzieży
dokonujących stażu w Niemczech w tym: ubezpieczenia,
przejazdy i przygotowanie pedagogiczne. Projekt do 2017r
zrealizowano w 59,24%. Wykonanie 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 82 206,00 60,94%

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale 
szkoły jako beneficjenta tj. Zespół Szkół Technicznych. W 2016r 
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. W 
roku 2017 pokryto koszty udziału uczniów i kadry 
pedagogicznej w wyciecze turystycznej w Bieszczadach. Projekt  
do końca 2017r  zrealizowano w 59,24%. Wykonanie jest 
zgodne z harmonogramem realizowanej umowy .  

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

Wydział Edukacji 2016 2019 106 551,00 30 589,70 28,71%

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale
szkoły jako beneficjenta tj. Publiczne Gimnazjum Nr 11. W
ramach projektu pokryto koszty zakupu materiałów
biurowych, koszty wyjazdu uczniów i opiekunów do Danii.
Projekt zrealizowano w 28,71%. Wykonanie jest zgodne z
harmonogramem realizowanej umowy.

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

Wydział Edukacji 2015 2017 123 734,00 109 254,08 88,30%

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale
szkoły jako beneficjenta tj. Publiczną Szkołę Podstawową Nr
4. W roku 2016 zorganizowano podróże służbowe za granicę
dla nauczycieli, zakupiono materiały papiernicze, pomoce
dydaktyczne dla uczniów(tablety,słuchawki). Pozostała
realizacja programu to między innymi zainstalowanie sieci
wi-fi.W 2017r w ramach projektu pokryto koszty związane z
zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla
uczniów, koszty pobytu uczniów wraz z opiekunami w
Chorwacji i Czechach. Projekt do końca 2017r zrealizowano
w 88,30%.Wykonanie jest zgodne z harmonogramem
realizowanej umowy.
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Projekt w ramach Programu ERASMUS +
Mobilność edukacyjna- specjalności pilnie
poszukiwane na rynku europejskim i
specjalności na miarę europejską  

Wydział Edukacji 2016 2017 598 508,00 294 895,66 49,27%

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale 
szkoły jako beneficjenta tj. ZSSiHOT. W ramach  projektu  w roku 
2016 zorganizowano  pobyt uczniów  wraz z opiekunem na 
stażach w Hiszpanii , zakupiono książki do nauki jęz. 
hiszpańskiego, włoskiego dla uczniów. Projekt do 2017r 
zrealizowano włącznie  w 49,27%. W roku 2017 w ramach 
projektu opłacono pobyt uczniów i opiekuna we Włoszech. 
Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy  
.

Projekt mobilność kadry edukacji szkolnej w 
ramach programu operacyjnego-Wiedza 
edukacja rozwój 2014-2020-  POWERSE-
2016 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9

Wydział Edukacji 2016 2018 279 957,00 183 074,43 65,39%

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale
szkoły jako beneficjenta tj. Publiczną Szkołę Podstawową Nr
9. W ramach projektu w 2017r pokryto koszty związane z
wyjazdem nauczycieli do krajów UE. Projekt zrealizowano w
65,39%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem
realizowanej umowy.

Projekt mobilność kadry edukacji szkolnej w 
ramach programu operacyjnego-Wiedza 
edukacja rozwój 2014-2020-  POWERSE-
2016 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17

Wydział Edukacji 2016 2018 55 843,00 47 954,53 85,87%

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale
szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 17. W ramach projektu w 2017r opłacono koszty
związane z pokryciem kursu , który odbył się w Portugalii.
Zakupiono również materiały edukacyjne, laptor dla
uiczestników projektu. Projekt zrealizowano w
85,87%.Wykonanie jest zgodne z harmonogramem
realizowanej umowy.

Projekt mobilność kadry edukacji szkolnej w 
ramach programu operacyjnego-Wiedza 
edukacja rozwój 2014-2020-  POWERSE-
2016 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24

Wydział Edukacji 2016 2018 73 525,00 73 521,54 100,00%

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale
szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 24. W ramach projektu zakupiono projektor, materiały
biurowe niezbędne do promowania projektu oraz tablety dla
uczestników projektu. Pokryte zostały równiez koszty kursu
zorganizowanego w Wielkiej Brytanii. Projekt zrealizowano
w 100%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem
realizowanej umowy .
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Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w 
ramach programu operacyjnego Wiedza 
edukacja rozwój 2014-2020 - POWERVET- 
2016 -  Zespół Szkół Ekonomicznych

Wydział Edukacji 2016 2018 655 845,00 430 950,53 65,71%

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale
szkoły jako beneficjenta tj. Zespół Szkół Ekonomicznych. W
ramach projektu zakupiono projektor, materiały biurowe i
dydaktyczne niezbędne do promowania projektu. Pokryte
zostały równiez koszty wyjazdu uczestników projeku na
praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii. Projekt
zrealizowano w 65,71%. Wykonanie jest zgodne z
harmonogramem realizowanej umowy.

Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach 
Programu Erasmus+ - "Doskonalenie moich 
umiejętności szansą na lepszy rozwój moich 
uczniów" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 
6

Wydział Edukacji 2017 2018 53 272,00 21 307,80 40,00%

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale
szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 6. W ramach projektu pokryto koszty związane z
wyjazdem nauczycieli na kurs językowy zorganizowany na
Malcie. Projekt zrealizowano w 40%. Wykonanie jest zgodne
z harmonogramem realizowanej umowy.

Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach 
Programu Erasmus+ - "Wielojęzyczna 
Ósemka" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 
30

Wydział Edukacji 2017 2018 77 335,00 12 298,93 15,90%

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale
szkoły jako beneficjenta tj. Publiczną Szkołę Podstawową Nr
30. W ramach projektu zakupiono laptot dla uczetsników
kursu, pokryto koszty kursu językowego dla nauczyciel w
Wielkiej Brytanii, pokrycia kosztów zakupu biletu lotniczego.
Projekt zrealizowano w 15,90%.Wykonanie jest zgodne z
harmonogramem realizowanej umowy.

Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach 
Programu Erasmus+ - "Wszechstronny 
nauczyciel inspiracją dla uczniów - Publiczna 
Szkoła Podstawowa Nr 34

Wydział Edukacji 2017 2018 146 780,00 27 140,98 18,49%

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale
szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 34. W ramach projektu zakupiono książki do nauki języka
angielskiego, pokryto koszty szkolenia komputerowego dla
nauczycieli, wyjazdu 2 nauczycieli do Irlandii w celu udziału
w kursie. Projekt zrealizowano w 18,49%.Wykonanie jest
zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.

314



od do

Łączne nakłady 

finansowe
UzasadnienieNazwa i cel

Jednostka 

odpowiedzialna 

lub koordynująca

Okres realizacji Wykonanie   do 

końca 2017 

włącznie

Wskaźnik 

(%)

Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach 
Programu Erasmus+-"Pomoc ma moc"   - 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr2

Wydział Edukacji 2017 2019 104 446,00 3 822,84 3,66%

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale
szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 2. W ramach projektu pokryte zostały koszty podróży
zagranicznych nauczycieli . Projekt zrealizowano w
3,66%.Wykonanie jest zgodne z harmonogramem
realizowanej umowy.

Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach 
Programu Erasmus+ - Mobilność Edukacyjna - 
"Think Globaly,Act Locally" - Publiczna 
Szkoła Podstawowa N 17

Wydział Edukacji 2017 2019 52 286,00 4 800,00 9,18%

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale
szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 17. W ramach projektu pokryto koszty wyjazdu
uczestników na Słowację. Projekt zrealizowano w 9,18%.
Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej
umowy.

Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach 
Programu Erasmus+-Partnaerstwa 
strategiczne - współpraca szkół - Young 
creative European artists: Re-defining and 
ahapind their own world exploring Romeo 
and Juliet" - Publiczna Szkoła Podstawowa N 
14

Wydział Edukacji 2017 2019 120 198,00 18 434,00 15,34%

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale
szkoły jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 14. W ramach projektu pokryto koszty wyjazdu
nauczycieli do szkół partnerkich w Niemczech i Hiszpani.
Projekt zrealizowano w 15,34%. Wykonanie jest zgodne z
harmonogramem realizowanej umowy.

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 4 700,00 94,00%
Projekt został zrealizowany w całości i zakończony
złożeniem Wniosku o płatność w dniu 28.12.2017 r.
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9 074 102,00 2 348 332,72 25,88%

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

Miejski 
Konserwator 

Przyrody
2015 2020 4 782 989,00 6 000,00 0,13%

Okres realizacji 16.07.2015 r. do 31.12.2017 r. Dokonano
zakupu 2 laptopów

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

Wydział 
Teleinformatyczny

2016 2019 290 225,00 0,00 0,00%
Planowane zamówienie nie zostało zrealizowane w roku 2017.
Realizację przeniesiono na 2018 r.

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 2018 3 237 114,00 1 617 222,72 49,96%

Realizacja I Etapu umowy obejmowała dostawę sprzętu
komputerowego i sieciowego dla realizacji i funkcjonowania
tworzonego systemu informatycznego oraz dostawę zestawów
komputerowych dla czterech Domów Kultury.

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 763 774,00 725 110,00 94,94%
Projekt został zrealizowany w całości i zakończony
złożeniem Wniosku o płatność w dniu 28.12.2017 r.

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

594 097 670,00 77 867 056,35 13,11%
Wykonanie wydatków na programy, projekty lub zadania
pozostałe kształtuje się na poziomie 13,11%.

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

w pkt 1.1 i 1.2),z tego:

- wydatki majątkowe

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 

partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe
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144 137 440,00 9 290 852,48 6,45%

"Przedsiębiorczy Radom" - wsparcie i promocja
lokalnej przedsiębiorczości

Wydział Obsługi 
Radomskiej 

Strefy 
Gospodarczej

2016 2017 65 000,00 59 163,00 91,02%
W związku z tym, iż umowa z wykonawcą została podpisana
ostatecznie w dniu 30 grudnia 2016 roku jej realizacja odbyła
się w 2017 roku

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

2017 2019 1 230 000,00 410 000,00 33,33%

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z planem i
harmonogramem. Na realizację zadania zawarto 3 umowy
trzyletnie z: Caritas Diecezji Radomskiej, Klasztorem OO.
Bernardynów, Caritas Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia
Apostolstwa Katolickiego. Środki finansowe były przekazywane
w 4 transzach. Rezultatem niniejszego zadania jest przede
wszystkim zapewnienie gorącego posiłku osobom tego
potrzebującym, a w większej skali - zagwarantowanie
zabezpieczenia socjalnego w postaci wyżywienia dla
najuboższych mieszkańców Miasta Radomia, które dla wielu jest
niejednokrotnie jedynym gotowanym posiłkiem w ciągu dnia.
Środki finansowe zostały przekazane m. in. na: zakup artykułów
spożywczych do przygotowania gorącego posiłku, środki
czystości niezbędne do zachowania porządku w jadłodajni,
zapłatę za media konieczne do utrzymania jadłodajni (tj. gaz,
energię, wodę, usługi komunalne), wynagrodzenia dla osób
zatrudnionych przy realizacji zadania.

- wydatki bieżące
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Prowadzenie programu pedagog ulicy - 
podjęcie działań zmierzających do 
zmniejszenia zjawiska demoralizacji, 
marginalizacji i wykluczenia społecznego 
dzieci i młodzieży

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2017 2019 255 000,00 85 000,00 33,33%

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem i  
harmonogramem. Celem zadania jest podjęcie działań 
profilaktyczno-wychowawczych zmierzających do 
przeciwdziałania uzależnieniom i patoligiom społecznym poprzez 
otoczenie opieką dzieci i młodzież pozostojącą poza systemem 
opieki i wsparcia, zagospodarowanie im czasu wolnego, 
proponowanie miejsc do bezpiecznego i ogólnorozwojowego 
spędzania czasu wolnego, zapobieganie dysfunkcjom.
Ww. zadanie zlecono  do realizacji 2 organizacjom 
pozarządowym zgodnie z  ustawą z dnia 11 września 2015r. o 
zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2237 ze zm.) tj.  w 
ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.  
Na realizacje ww. zadania zawarto umowy trzyletnie z:
Stowarzyszeniem "MONAR" ul. Nowolipki 9 Warszawa. 
Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu ul. Kościelna 5.
Zadanie  jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Wydatki 
dot. min. wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi  
i młodzieżą (pedagogów ulicznych, trenerów piłkarskich).   

Prowadzenie Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej - przeciwdziałanie patologiom 
społecznym

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2017 2019 1 260 000,00 420 000,00 33,33%

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem i 
harmonogramem. Zadanie polegało na zabezpieczeniu ofiar 
(kobiety i dziecka) w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i 
stworzenie im poczucia bezpieczeństwa oraz pomoc w 
przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych poprzez 
prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w 
systemie ambulatoryjnym. Ww. zadanie zlecono do realizacji 
organizacji pozarządowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 
2015r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2237 ze 
zm.) tj. w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Na 
realizacje ww. zadania zawarto umowę trzyletnią z 
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Radomiu 
ul. Malczewskiego 20B.  Środki finansowe  były przekazywane w 
trzech transzach. Wydatki dot. wynagrodzeń dyrektora, 
pedagoga, pedagoga mediatora, interwenta-pedagoga – 
terapeuty, interwentów, prawnika, księgowej, ochroniarzy, 
zakupu środków czystości, oraz zapłaty za media. 
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Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia 
dla Ofiar Przemocy Domowej - 
przeciwdziałanie patologiom społecznym

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2017 2019 375 000,00 125 000,00 33,33%

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem i 
harmonogramem. Celem zadania było doprowadzenie osób 
skrzywdzonych na skutek przemocy do stanu dobrego i 
zdrowego funkcjonowania osobistego oraz społecznego. 
Wyprowadzenie ofiar przemocy z kryzysu, poprzez działania 
leczące (psychoterapię) oraz działania wspierające (poradnictwo 
i konsultacje psychologiczne, terapię wsparcia, poradnictwo i 
konsultacje prawne). Ww. zadanie zlecono do realizacji 
organizacji pozarządowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 
2015r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2237 ze 
zm.) tj. w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
Na realizację zadania zawarto umowę trzyletnią z Caritas 
Diecezji Radomskiej w Radomiu ul. Kościelna 5.  Wydatki dot. 
zapłaty za media, wynagrodzeń dla specjalistów - osób 
udzielających pomocy ofiarom przemocy (psychoterapeutów, 
psychologa klinicznego, prawnika, koordynatora).

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

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2017 2019 2 010 000,00 670 000,00 33,33%

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem i  
harmonogramem. Celem zadania jest zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieciom i młodzieży. Stworzenie warunków 
osobistego rozwoju poprzez udział w zajęciach oferowanych 
przez kluby.
Ww. zadanie zlecono  do realizacji  4 organizacjom 
pozarządowym zgodnie z  ustawą z dnia 11 września 2015r. o 
zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2237 ze zm.) tj.  w 
ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.  
Na realizacje ww. zadania zawarto umowy trzyletnie z:
Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży ”ARKA” w Radomiu ul. 
Chrobrego 7/9. Środki finansowe są przekazywane w trzech 
transzach.
Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu ul. Kościelna 5.
Stowarzyszeniem Mieszkańców z Mroza ul. Mroza 7/9.
Zadanie  jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Wydatki 
dot. min. wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi  
i młodzieżą (psychologów, socjologów, pedagogów, plastyków, 
instruktora zajęć tanecznych, instruktora zajęć muzycznych, 
koordynatora, księgowej) oraz zapłaty za media.  
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Dożywianie dzieci ze świetlic 
socjoterapeutycznych i środowiskowych - 
przeciwdziałanie patologiom społecznym

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2017 2019 1 080 000,00 360 000,00 33,33%

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem i 
harmonogramem. Celem zadania było zaspokojenie dzieciom i 
młodzieży z ubogich środowisk, podstawowej potrzeby, jaką jest 
głód, poprzez zapewnienie gotowanego posiłku (obiadu) oraz 
suchego prowiantu (kanapek). 
Ww. zadanie zlecono do realizacji organizacji pozarządowej 
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu 
publicznym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2237 ze zm.) tj. w ramach 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.  
Na realizację ww. zadania zawarto umowę trzyletnią ze 
Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży ”ARKA” w Radomiu ul. 
Chrobrego 7/9 . Środki finansowe były przekazywane w trzech 
transzach. Wydatki dot. min. zakupu żywności, zapłaty za media  
oraz wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora, dwóch kucharek, 
pomocy kuchennej, pracownika ds. zaopatrzenia i cateringu,  
księgowej, zakupu środków czystości.

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 1 560 000,00 100,00%

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z planem i
harmonogramem. Celem zadania była 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. 

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 135 648 440,00 5 548 439,48 4,09%
Wydatki dotyczą rekompensaty eksploatacyjnej z tytułu
korzystania z obiektów sportowych MOSiR przez mieszkańców
Gminy Miasta Radomia.

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 0,00 0,00%

Kwota na zadania niewydatkowana - wykonawca nie przedłożył
faktury.
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Modernizacja ewidencji gruntów i budynków 
Miasta Radomia  - realizacja zadań 
określonych w ustawie Prawo geodezyjne  i 
kartograficzne

Wydział Geodezji 2017 2018 650 000,00 53 250,00 8,19%
Realizację zadania rozpoczęto w 2017 roku zgodnie
z planem wydatków budżetowych na 2017 rok. Termin
zakończenia realizacji umowy przypada  w 2018 roku.

449 960 230,00 68 576 203,87 15,24%

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% Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.

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

Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji

2016 2017 1 495 000,00 1 494 164,54 99,94%
Inwestycja zakończona w 2017r. Wybudowano jezdnie, parkingi, 

chodniki, kanalizację deszczową i oświetlenie.

Budowa ul. Gospodarczej - poprawa układu
komunikacyjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji

2016 2017 2 576 000,00 2 575 585,65 99,98%
Inwestycja zakończona w 2017r. Wybudowano ulicę chodniki, 
kanalizację deszczową, kanalizacje sanitarną, przepust z blach 
falistych i oświetlenie.

Budowa ul. Piwnej - poprawa układu
komunikacyjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji

2016 2017 142 500,00 141 450,00 99,26%

Dokumentacja techniczna w posiadaniu MZDiK. Realizacja 
możliwa po przyznaniu środków finansowych.

Budowa ul. Potokowej - poprawa układu
komunikacyjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji

2016 2017 44 000,00 42 435,00 96,44%

Dokumentacja techniczna w posiadaniu MZDiK. Realizacja 
możliwa po przyznaniu środków finansowych.

Budowa ul. Tartacznej - poprawa układu
komunikacyjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji

2016 2017 4 205 000,00 4 182 913,94 99,47%
Inwestycja zakończona w 2017r. Wybudowano jezdnie, miejsca 

postojowe, chodniki, kanalizację deszczową i oświetlenie.

- wydatki majątkowe
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Obsługa Terenów Radomskiego Centrum
Sportu - poprawa układu komunikacyjnego
miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji

2016 2017 130 000,00 0,00 0,00% Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.

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

Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji

2016 2017 152 500,00 0,00 0,00% Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.

Ścieżki rowerowe na Osiedlu Ustronie (Al.
Grzecznarowskiego strona południowa)-
poprawa układu komunikacyjnego miasta
Radomia

Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji

2016 2017 1 248 600,00 1 244 284,11 99,65%
Inwestycja zakończona w 2017r. Wykonano ścieżkę rowerową, 
chodniki z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej przy centrum 

handlowym M1.

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 2021 47 500 000,00 4 215 827,65 8,88%

MZDiK w 2017r. otrzymał projekt budowlany. Ogłoszono 
przetarg na realizację inwestycji i unieważniono go z powodu 
niewystarczających środków finansowych. Trwają prace nad 

ogłoszeniem kolejnego przetargu. 

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 4 045 000,00 4 044 655,32 99,99%
Inwestycja zakończona w 2017r. Wybudowano jezdnie, chodniki, 

kanalizację deszczową i oświetlenie.

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 (wkład własny)- poprawa
układu komunikacyjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji

2017 2020 23 281 000,00 0,00 0,00%
Dokumentacja techniczna w posiadaniu MZDiK. Realizacja 

możliwa po przyznaniu środków finansowych.
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Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego 
"Bulwary" z ul.Maratońską - poprawa układu 
komunikacyjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji

2017 2018 668 000,00 0,00 0,00% Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.

Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. 
"czynów społecznych drogowych" - poprawa 
układu komunikacyjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji

2017 2018 6 950 000,00 5 210 882,19 74,98%
Roboty wykonywane sukcesywnie do wysokości posiadanych 
środków. Inwestycja wykonana zgodnie z planem na 2017r.

Przebudowa skrzyżowania ulic Wernera/ 
Szarych Szeregów -  poprawa układu 
komunikacyjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji

2017 2018 2 300 000,00 300 000,00 13,04%
W 2017r. przekazano wykonawcy teren pod realizacje 

inwestycji. Prace w trakcie realizacji.

Przebudowa wiaduktu w ul.Żeromskiego nad 
torami PKP - poprawa układu komunikacyjnego 
miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji

2017 2018 201 000,00 0,00 0,00%
Trwają prace związane z przygotowaniem przetargu na 

wykonanie dokumentacji projektowej.

Budowa mostu na rzece Mlecznej w ciągu 
ul.Ofiar Firleja/Krzewień - poprawa układu 
komunikacyjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji

2017 2018 550 000,00 49 999,50 9,09%
Dokumentacja techniczna w posiadaniu MZDiK. Realizacja 

możliwa po przyznaniu środków finansowych.

Budowa sygnalizacji świetlnej wraz ze zmiana 
geometrii na skrzyżowaniu  ulic Mieszka I - 
Królowej Jadwigi - Brzustowska - poprawa 
układu komunikacjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji

2017 2018 1 180 000,00 0,00 0,00%
Trwają przygotowania do udzielenia zamówienia na wykonanie 

dokumentacji projektowej.
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Budowa zatok do ważenia pojazdów na ulicach 
a)Szymanowskiego b) Malawskiego z drogą 
odbarczającą - poprawa układu 
komunikacyjnego miasta Radomia

Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji

2016 2019 1 500 000,00 0,00 0,00%
Dokumentacja techniczna w posiadaniu MZDiK. Realizacja 

możliwa po przyznaniu środków finansowych.

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 147 400 000,00 13 054 500,00 8,86%

Budowa hali sportowo-widowiskowej oraz  stadionu 
piłkarskiego przebiegają zgodnie z harmonogramem prac. 
Kwota 5.200.000,00 zł została przeznaczona na 
podwyższenie kapitałiu zakładowego Spółki MOSiR, w celu 
realizacji zadań inwestycyjnych.

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 96 141 825,00 7 341 825,00 7,64%
Kwota 7.341.793,59 zł została przeznaczona na nabycie 
akcji Spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A.

Przebudowa pomieszczeń Poradni 
Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 
wraz z wyposażeniem - poprawa jakości 
usług medycznych

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2017 2020 5 051 693,00 944 101,62 18,69%
Okres realizacji zadania 2017-2020. W 2017 roku wykonano 
roboty budowlane obejmujące przebudowę pomieszczeń 
Poradni Skórno-Wenerologicznej wraz z wyposażeniem.

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

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2016 2017 1 261 190,00 1 261 189,36 100,00%

Zadanie realizowane w 2017 roku. Zostały wykonane roboty 
budowlane, zakupiono kamerę do wydruku badań 
mammograficznych oraz meble medyczne i socjalne dla 
Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

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 1 050 966,00 950 965,58 90,48%
W 2017 roku zakupiono stacjonarny aparat RTG dla potrzeb 
Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z adaptacja 
pomieszczeń.
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Zakup rentgenowskiego stołu pacjenta dla 
potrzeb pracowni RTG przy Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym - poprawa jakości 
usług medycznych

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2016 2017 114 046,00 64 045,08 56,16%
W 2017 roku zakupiono rentgenowski stół pacjenta dla 
potrzeb pracowni RTG przy Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym.

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 1 289 977,00 100,00%

Projekt "Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e-usług dla 
pacjentów" współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach OSI Priorytetowej  II " 
Wzrost e- potencjału   Mazowsza"" Działania 2.1 "E - usługi"   
Poddziałania 2.1.1 " E- usługi  dla Mazowsza"  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014- 2020.  Termin realizacji projektu 1 stycznia 2015 
do 30 czerwca 2018. Realizacja w roku 2017 przebiegała 
zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez  MJWPU i 
umową nr RPMA.02.01.01 - 14-2131/15-00.  Ze środków 
finansowych przekazanych przez Urząd Miejski w Radomiu 
zgodnie z umową Nr  ZS-II.8023.2.29.2016.KS zrealizowano 
w 2017 r. Etap I - Budowę serwerowni i sieci komputerowej 
oraz Etap II -  instalacja sprzętu.

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 1 818 406,00 1 818 406,00 100,00%

Zadanie realizowane w latach 2015-2017. W ramach 
zadania przebudowano pomieszczenia dla potrzeb Poradni 
Gastroenterologicznej wraz z zakupem wyposażenia oraz 
zakupiono stół przezierny RTG do ECPW i zestaw 
endoskopowy dla potrzeb Pracowni Endoskopowej.

Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - 
zapewnienie czynnego awaryjnego ujęcia 
wody dla potrzeb RSzS

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2017 2019 3 456 090,00 99 000,00 2,86%
Okres realizacji zadania 2017-2019. W 2017 roku wykonano 
część robót budowlanych dotyczących tego zadania.
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Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych 
poprzez wdrożenie platformy e-usług w 
Radomskim Szpitalu Specjalistycznym - 
poprawa jakości wykonywanych usług 
medycznych

Wydział Zdrowia i 
Polityki Społecznej

2017 2019 2 361 417,00 2 361 417,00 100,00%

Projekt realizowany zgodnie z umowa nr RPMA.02.01.01-14-
7924/17-00 zawartej pomiędzy Województwem 
Mazowieckim a RSzS.  Okres realizacji projektu od 02-01-
2017r. do 30-06-2019. W 2017 roku przygotowano studium 
wykonalności zgodnie z warunkami konkursu 
RPMA.02.01.01-IP.01-14-036/16 oraz realizowane były 
usługi w zakresie doradztwa technicznego i w roli inżyniera 
kontraktu.

Przebudowa Placu Jagiellońskiego - 
rewitalizacja ścisłego centrum Radomia

Wydział Inwestycji 2017 2018 7 000 000,00 13 099,50 0,19%
W 2017r. udzielono zamówienia w trybie "zaprojektuj i
wybuduj". Realizacja zgodnie z założonym harmonogramem.

Adaptacja budynku przy ul. J.Kilińskiego 20 
na potrzeby PP nr 4 - poprawa bazy 
edukacyjnej

Wydział Inwestycji 2017 2018 6 800 000,00 2 499 634,00 36,76%

Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonawcę robót.
Wykonano roboty wyburzeniowe, część robót budowlanych ,
instalacyjnych i elektrycznych. Wymieniono stolarkę okienną i
docieplenie ścian.  Zakończenie w planowanym terminie

Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1 -
rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta

Wydział Inwestycji 2017 2019 15 000 000,00 1 897 505,92 12,65%
Trwa realizacja zadania, planowany termin zakończenia
finansowania zadania - I kw. 2019r. Realizacja zgodna z
założonym harmonogramem.

Poprawa jakości środowiska miejskiego w 
Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w 
dzielnicach Obozisko i Michałów - poprawa 
jakości środowiska miejskiego

Wydział Inwestycji 2017 2019 13 000 000,00 1 350 149,99 10,39%

Trwa realizacja I etapu zadania w zakresie utworzenia terenów
rekreacji i wypoczynku w osiedlu Michałów; ogłoszony został
przetarg na rewitalizację parku w osiedlu Obozisko. Realizacja
zgodnie z założonym harmonogramem.

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

Wydział Inwestycji 2016 2017 5 815 000,00 5 812 674,00 99,96% Zadanie zakończone zgodnie z planem.
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Budowa Centrum Pomocy Osobom
Bezdomnym przy ul. Zagłoby - opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej -
poprawa bazy opieki społecznej

Wydział Inwestycji 2016 2017 51 000,00 45 510,00 89,24% Zadanie zakończone zgodnie z planem.

Budowa budynku zaplecza sportowego oraz 
filii żłobka przy ul. Michałowskiej - poprawa 
bazy opieki społecznej

Wydział Inwestycji 2017 2018 4 500 000,00 2 370 000,00 52,67%

Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonawcę robót.
Wykonano stan surowy zamknięty budynku, oraz część robót
instalacyjnych wewnętrznych. Zakończenie w planowanym
terminie.

Rewitalizacja nieruchomości przy ul. 
Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 
4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją 
placu Rynku w Radomiu- I etap -  
rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta

Wydział Inwestycji 2016 2018 32 500 000,00 1 897 505,92 5,84%
Trwa realizacja zadania na podstawie opracowanej w 2016r
dokumentacji projektowej. Realizacja zgodna z założonym
harmonogramem

Dokumentacja projektowa budowy 
kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym-
Firlej - uporządkowanie przestrzeni na 
Cmentarzu Komunalnym w Radomiu

Wydział Inwestycji 2017 2018 100 000,00 0,00 0,00%

W 2017r. podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej zadania. Realizacja zgodnie z
załozonym harmonogramem. Planowany termin wykonania
dokumentacji - II kw. 2018r.

Budowa hali sportowej przy Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 15 w Radomiu przy 
ul. Kieleckiej - poprawa bazy edukacyjno-
sportowej

Wydział Inwestycji 2017 2019 7 000 000,00 2 500,00 0,04%
Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonawcę
robót.Wykonawca wprowadzony na plac budowy. Zadanie
realizowane w cyklu 3-letnim.
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