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INFORMACJA 
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU 
 
 
Charakterystyka Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na 
lata 2019-2040 w/g stanu na dzień 30.06.2019 roku 

 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/80/2019 z dnia 19 grudnia 2018 roku uchwalona 
została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Radomia na lata 2019-2040.  
Dokument ten w roku bazowym, tj. 2019 zawierał analogiczne dane budżetowe jak 
uchwała budżetowa Gminy Miasta Radomia na 2019 rok. Następne okresy stanowiły 
prognozę podstawowych wielkości budżetowych, których zbiór stanowił podstawę dla 
spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.  

  W I połowie 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Radomia 
zmieniana była 7 razy. W wyniku dokonanych zmian budżetu w I połowie 2019 roku plan 
dochodów zwiększył się o kwotę 38 522 443,00 zł, tj. do wysokości 1 297 947 933,00 
zł. Zwiększony został również plan wydatków o kwotę 34 472 443,00 zł, tj. do 
wysokości 1 382 097 933,00 zł. Na dzień 30.06.2019 roku deficyt budżetowy został 
zaplanowany w kwocie 84 150 000,00 zł, co oznacza jego zmniejszenie o 4 050 000,00 
zł w stosunku do planu pierwotnego.  

Dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2019 roku w wysokości  
658 988 863,20 zł, co stanowi 50,77% planu w kwocie 1 287 947 933,00, w tym: 

1. Dochody bieżące 650 957 224,07 zł, tj. 54,86% planu, 
2. Dochody majątkowe w tym:    8 031 639,13 zł, tj.   7,21% planu, 
a) ze sprzedaży majątku 3 255 634,33 zł, tj. 19,97% planu, 

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku w wysokości 
656 860 968,50 zł, co stanowi 47,53% planu w kwocie 1 382 097 933,00 zł, w tym: 

1. Wydatki bieżące w tym: 598 318 522,33 zł, tj. 52,57% planu, 
a) na wynagrodzenia  
    i składki od nich naliczane 275 331 275,28 zł, tj. 51,58% planu,  
b) związane z funkcjonowaniem organów JST 32 364 071,33 zł, tj. 52,60% planu, 
c) wydatki bieżące na obsługę długu 6 034 452,69 zł, tj. 39,18% planu, 
d) z tyt. gwarancji i poręczeń 0,00 zł, tj.   0,00% planu, 
e) objęte limitem art. 226 ust. 3 u.f.p. 11 874 131,62zł, tj. 51,71% planu, 

2. Wydatki majątkowe w tym: 58 542 446,17 zł, tj. 23,99% planu, 
a) objęte limitem art. 226 ust. 3 u.f.p.                      56 764 309,63 zł, tj. 27,00% planu, 

3. Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i wykupu obligacji oraz udzielonych pożyczek 
i kredytów – 25 794 144,42 zł, tj. 50,27% planu w kwocie 51 315 642,00 zł. 
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4. Przychody budżetu – 51 391 327,76 zł, tj. 37,94% planu w kwocie 135 465 642,00 zł. 

5. Kwota długu w wysokości 545 179 319,03 zł obejmuje: 
a) zaciągnięte kredyty i pożyczki 384 659 006,40 zł, 
b) wyemitowane obligacje komunalne 160 515 000,00 zł,  
c) wymagalne zobowiązania 5 312,63 zł. 

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych na dzień 30.06.2019 roku 
zostało szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Miasta Radomia za I półrocze br. 

W ciągu trwania roku budżetowego Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 
Miasta Radomia na lata 2019-2040 była zmieniana siedmiokrotnie. Korekty 
spowodowane były wprowadzanymi w pierwszym półroczu zmianami budżetu, a także 
wprowadzaniem nowych zadań inwestycyjnych o charakterze wieloletnim. Zmiany te 
dotyczyły w szczególności: 

a) aktualizacji wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 u.f.p., 

b) zwiększeniem wysokości limitu wydatków majątkowych w 2020 roku  
o kwotę 47 473 000,00 zł 

c) aktualizacji kwoty długu w okresie jego prognozowanej spłaty 

W latach objętych prognozą Gmina Miasta Radomia spełnia określoną przepisami 
prawa relację z art. 243 Ustawy o finansach publicznych. Indywidualny wskaźnik 
zadłużenia kształtuje się na stabilnym poziomie i pozwala na realizację wydatków 
budżetowych w zaplanowanych wielkościach.  

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2019 roku przedstawione zostało 
w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF, natomiast ich realizacja przebiegła 
następująco: 

1.1 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 o finansach publicznych. 

- wydatki bieżące – wykonanie -  3 843 052,42 zł. tj. 35% planu wynoszącego  
10 978 610,00 zł. 
- wydatki majątkowe – wykonanie –   7 473 963,47 zł. tj.  12,60% planu wynoszącego  
59 341 507,00 zł. 

 

1. Projekt w ramach Programu ERASMUS+- Motywator by innowator- partnerstwa 
strategiczne - współpraca szkół - Publiczne Gimnazjum Nr 11. 

Program, którego celem jest rozwój i podnoszenie efektywności nauczania 
międzykulturowego poprzez integrację społeczną, wzmacnianie europejskiego wymiaru 
edukacji tj. promowanie współpracy na szczeblu lokalnym.  
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Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale szkoły jako beneficjenta  
tj. Publicznego Gimnazjum Nr 11 w Radomiu. 
Wartość projektu to kwota 106 551 zł.  Okres realizacji to lata 2016-2019.   
W I połowie 2019 roku  wydatkowano kwotę 11 624,54 zł,  plan 21 310 zł. 
W ramach  projektu pokryto koszty podróży zagranicznej do Danii. Wykonanie jest 
zgodne z harmonogramem realizowanej umowy. 
 
2. Projekt Mobilność edukacyjna – w ramach Programu ERASMUS+ -„ Pomoc ma moc”.  

Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale szkoły jako beneficjenta  
tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radomiu. Wartość projektu to kwota 104 446 
zł. Okres realizacji to lata 2017- 2019. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 
37 253 zł, plan 38 774 zł. Wydatki w ramach projektu  dotyczyły pokrycia kosztów 
pobytu 5 osób w Portugalii oraz 2 osób w Niemczech, a także zakupu biletów lotniczych 
dla ww. osób. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy.  
 
3. Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 

zawodowego” w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
POVERVET. 

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj.  
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich.   Wartość projektu to kwota 358 008 zł. Okres 
realizacji to lata 2017-2019 .   W I półroczu 2019roku wydatkowano kwotę 54 130 zł , 
plan 88 854 zł . W ramach projektu pokryto koszty pobytu opiekuna i 7 uczniów we 
Włoszech. Zapłacono również za bilety lotnicze dla ww. osób. Wykonanie jest zgodne  
z harmonogramem realizowanej umowy. 
 
4.  Projekt Mobilność edukacyjna w ramach Programu ERASMUS+  –  „Think Globaly, Act 

Locally”. 

Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale szkoły jako beneficjenta  
tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Radomiu. Wartość projektu 52 286 zł.  
Okres realizacji to lata 2017- 2019. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę  
18 798,24 zł plan 18 800 zł. Wydatki w ramach projektu  dotyczyły pokrycia kosztów 
wycieczki dla uczestników projektu na Słowację, a także zakupu tabletów dla szkoły. 
Projekt do 30.06.2019 roku wykonano w 99,99%. Wykonanie jest zgodne  
z harmonogramem realizowanej umowy. 
 
5. Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu ERASMUS+  „Partnerstwa 

strategiczne – współpraca szkół Young creative european artists Re-defining and 
ahaping their own world exploring Romeo and Juliet”.  

Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale szkoły jako beneficjenta  
tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II  w Radomiu.    
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Wartość projektu to kwota  120 198  zł.  Okres realizacji  to lata 2017- 2019.  
W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę  24 040 zł, plan 24 040 zł. 
Wydatki w ramach projektu  dotyczyły pokrycia kosztów szkolenia 12 nauczycieli  
w Niemczech. Projekt do 30.06.2019 roku wykonano w 100%. Wykonanie jest zgodne  
z harmonogramem realizowanej umowy. 

6. Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - Rozwój umiejętności 
zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem 
rozwoju obszarów wiejskich . 

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj.   
Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej. Wartość projektu to kwota 
632 700 zł. Okres realizacji to lata 2018-2020 .   
W I półroczu 2019 roku  wydatkowano kwotę 289 935 zł, plan   489 679 zł .  
Wydatki w ramach projektu  dotyczyły wyjazdu  2 grup do Niemiec na staż (18 uczniów  
z 2 opiekunami).  Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy. 
 
7. Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - Mobilność  

i specjalizacja zawodowa kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy. 
 
Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj.  
Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu.   Wartość projektu  to kwota 635 590 zł. Okres 
realizacji to lata 2018-2020 .  W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 85 987,90, 
plan 388 472 zł. Wydatki w ramach projektu  dotyczyły wyjazdu  na staż zawodowy  
do Hiszpanii (Sewilla) 18 uczniów z 2 opiekunami. Wykonanie jest zgodne  
z harmonogramem realizowanej umowy. 
 
8. Projekt "Międzynarodowa mobilność inwestycją w przyszłość" - w ramach programu 

operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 – POWERVET 2017-2020. 

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj.   
Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu. 
Wartość projektu to kwota 641 371 zł. Okres realizacji to lata 2018-2020 .   
W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 425 385,20,  plan  427 581 zł. 
Wydatki w ramach projektu  dotyczyły pokrycia kosztów pobytu uczniów  w Magdeburgu 
(łącznie 60 osób wraz z opiekunami). Wykonanie jest zgodne z harmonogramem 
realizowanej umowy. 
 
9. Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ pt. "Szkoła, zawód 

sukces: czyli efektywnie odnaleźć się na rynku pracy". 

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. 
Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu. Wartość projektu  
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to kwota 640 406 zł.  Okres realizacji to lata 2017-2019 . W I półroczu 2019 roku 
wydatkowano kwotę 101 943,02 zł, plan 512 325 zł. 
W ramach projektu „Szkoła – zawód – sukces: czyli jak efektywnie odnaleźć się na rynku 
pracy” zostały zorganizowane staże zawodowe. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów 
organizacji stażu i pobytu 20 uczniów i 2 opiekunów w Sewilli. Zakupiono również 
materiały do realizacji programu: identyfikatory, laptopy i ich wyposażenie. Wykonanie 
jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy. 

10. Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ pt. "Zagraniczna 
mobilność perspektywą rozwoju zainteresowań zawodowych uczniów SOSW  
w Radomiu". 

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły jako beneficjenta tj. 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomiu. Wartość projektu to kwota 
156 076 zł. Okres realizacji to lata 2018-2020 .  W I półroczu 2019 roku wydatkowano 
kwotę 999,92 zł, plan 124 861 zł. 
W projekcie uczestniczy 17 uczniów oraz 3 opiekunów. Staż odbywa się w Ośrodku 
Deula w Nienburgu (Niemcy). Wydatki w ramach projektu  dotyczyły pokrycia kosztów 
zakupu koszulek dla 17 uczestników projektu. Projekt do 30.06.2019 roku wykonano  
w 0,80%. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy. 
 
11. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza 

edukacja rozwój 2014-2020-POWERSE-2016- nazwa projektu - "Nauczyciel w nowej 
szkole gwarancją dobrego nauczania". 

Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale szkoły jako beneficjenta  
tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II  w Radomiu.    
Wartość projektu 151 134 zł. Okres realizacji to lata 2018- 2020. W I półroczu 2019 roku 
wydatkowano kwotę 129 231,69, plan 151 134 zł. Wydatki w ramach projektu  
dotyczyły pokrycia kosztów szkolenia nauczycieli w Portugalii, Malcie oraz Cyprze. 
Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy. 

12. Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Zadziwieni sobą 
poznajemy świat" . 

Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji językowych nauczycieli na poziomie A2 B1. 
Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale szkoły jako beneficjenta  
tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 32 w Radomiu. Wartość projektu to kwota   
140 554 zł.  Okres realizacji to lata 2018- 2020. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 
kwotę  95 947,71 zł,  plan 135 717 zł. Wydatki w ramach projektu  dotyczyły pokrycia 
kosztów szkolenia łącznie dla 12 nauczycieli w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Malcie.  
Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy. 

 



7 
 

13. Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Technologie 
informacyjne wyzwaniem dla nowoczesnej szkoły" . 

Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale szkoły jako beneficjenta  
tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Radomiu. Wartość projektu to kwota  
32 003 zł.  Okres realizacji to lata 2018-2020.  W I połowie 2019 roku  wydatkowano 
kwotę 31 727,05 plan to kwota  32 003 zł. Wydatki w ramach projektu  dotyczyły 
pokrycia kosztów wycieczki dla uczestników projektu do Barcelony, a także zakupu 
tabletów dla szkoły. Projekt do 30.06.2019 roku wykonano w 99,14%. Wykonanie jest 
zgodne z harmonogramem realizowanej umowy. 
 
14. Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa" - Działanie 9.1 - Aktywizacja społeczno-

zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - 
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019 i ma na celu zwiększenie możliwości 
zatrudnienia 20 osób niepracujących z terenu Gminy Miasta Radomia, w tym 6 osób  
z niepełnosprawnością oraz 14 osób długotrwale bezrobotnych w wieku aktywności 
zawodowej powyżej 35 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu wynosiło 83 699,03 zł, przy 
limicie wydatków na 2019 roku w kwocie 218 678 zł. Planowany termin realizacji 
przedsięwzięcia:  01.08.2018 r. – 31.08.2019 r. 

15. "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość" - Działanie 9.1 - Aktywizacja społeczno- 
zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. - 
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 

Zadanie realizowane jest w latach 2018-2019 i obejmuje działania mające na celu 
zwiększenie możliwości zatrudnienia 22 osób niepracujących z terenu Gminy Miasta 
Radomia, w tym 3 osób z niepełnosprawnością oraz 19 osób bezrobotnych lub 
nieaktywnych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej powyżej 30 roku życia, 
korzystających ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem  
lub wykluczeniem społecznym. Wykonanie w I półroczu 2019 roku. wynosiło 147 064,29 
zł przy limicie wydatków 209 819 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona 
30.06.2019 roku. 
 
16. „Bliżej rodziny-wzmacnianie rodzin i pieczy zastępczej" - Działanie 9,2 - Usługi 

społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1- Zwiększenie dostępności 
usług społecznych - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.  

Zadanie realizowane jest w latach 2018-2019 i ma na celu zwiększenie kompetencji 
opiekuńczo-wychowawczych u 5 kandydatów na rodziny zastępcze, osób prowadzących 
rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego, 122 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz u 10 rodzin 
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biologicznych objętych wsparciem asystenta rodziny z terenu Gminy Miasta Radomia. 
Realizacja wydatków w I półroczu 2019 roku wynosiła 17 656,20 zł. przy limicie  
na 2019 roku w kwocie 25 687 zł.  Realizacja przedsięwzięcia została zakończona 
31.05.2019 roku. 

17. „Chcemy pracować”- innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych.” 

Projekt realizowany w latach 2016-2019 w oparciu o umowę POWR.04.01.00-00-
I062/15 z Ministerstwem Rozwoju polega na nawiązaniu i rozwinięciu współpracy  
z podmiotami mającymi kreatywne, innowacyjne pomysły na usprawnienie systemu 
opieki nad osobami zależnymi. Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2019 roku. 
wyniosło 65 119,29 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel w 2019 roku  
w kwocie 179 688 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in.  
na wynagrodzenie ekspertów/konsultantów pracujących w punkcie konsultacyjnym, 
wynagrodzenie osób zaangażowanych w ramach projektu: pracownika ds. zamówień 
publicznych, specjalisty ds. innowacji, przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej. 
 
18. „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. 

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
Ochrony Zdrowia Psychicznego „Wzajemna Pomoc”. Celem głównym projektu jest 
poprawa do marca 2019 roku sytuacji społecznej 30 osób niesamodzielnych  
z zaburzeniami psychicznymi (8 kobiet, 22 mężczyzn), przeżywających trudności  
w samodzielnym funkcjonowaniu w otwartym środowisku. Wsparciem objęci zostaną 
opiekunowie faktyczni (15 kobiet, 5 mężczyzn) - członków najbliższej rodziny (rodzice, 
rodzeństwo). Projekt będzie sprzyjał deinstytucjonalizacji poprzez zwiększenie zakresu  
i jakości świadczonych usług w lokalnej społeczności, a także zapewni ochronę przed 
wykluczeniem społecznym grupy docelowej. Z uwagi na objęcie wsparciem szczególnej 
grupy, jaką są osoby z zaburzeniami psychicznymi działania będą przeprowadzone  
w mieszkaniach uczestników Projektu.  Wydatki w I półroczu 2019 roku wynosiły  
269 753 zł, przy limicie wydatków w 2019 roku 341 701 zł.  Zrealizowano wszystkie 
działania polegające na terapii uczestników projektu oraz usługi socjalne, porady prawne, 
porady psychologiczne i psychiatryczne, działania zespołu kryzysowego, wyjazd 
szkoleniowy.  

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

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
Centrum Młodzieży „ARKA”. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności  
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do dnia usług środowiskowych dla 25 dzieci/młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem 
 i wykluczeniem społecznym, w tym przebywających w pieczy zastępczej przez 
utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Radomiu. Uczestnicy projektu zostali objęci 
indywidualną ścieżką reintegracji, która jest planem działania, według którego uczestnik 
jest prowadzony w dalszych etapach projektu. Wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły 
122 336,82 zł, przy limicie na 2019 roku  w kwocie 161 522 zł. 
Środki finansowe przekazane zostały zgodnie z Umową Partnerską  na rzecz realizacji 
projektu zawartą pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Stowarzyszeniem Centrum 
Młodzieży „ARKA” (w ramach kosztów bezpośrednich) – 116 336,82 zł oraz na refundację 
wynagrodzenia koordynatora projektu „Świetlica Socjoterapeutyczna „Bezpieczna 
Przystań” ze strony Lidera (w ramach kosztów pośrednich na podstawie wystawionej 
przez Partnera noty obciążeniowej) – 6 000 zł.  

20. „Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości - Integracja społeczna oraz aktywizacja 
zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez 
zwiększenie dostępności do usług społeczno-zawodowych do końca XII 2019 roku”. 

Program realizowany jest w latach 2018-2019. Celem głównym projektu jest integracja 
społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu 
niepełnosprawności, bezrobocia, ubóstwa oraz nieporadności społecznej i zawodowej  
z terenu miasta Radomia do końca XII 2019 roku poprzez zwiększenie dostępności  
do usług społeczno-zawodowych. Programem zostanie objęta grupa 25 osób 
bezrobotnych/biernych zawodowo w wieku aktywności zawodowej korzystających  
ze świadczeń pomocy społecznej. Wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły 164 222 zł. 
przy limicie na 2019 roku w kwocie 233 800 zł. Realizacja zadań przebiega zgodnie  
z harmonogramem. 

21. „NIE-GŁUSI NA AKTYWNOŚĆ" - Integracja społeczna oraz integracja zawodowa osób 
oddalonych od rynku pracy, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 
poprzez zwiększenie dostępności do usług społeczno-zawodowych  
do końca czerwca 2019 roku. 

Realizowany jest w latach 2018 -2019 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni” z siedzibą w Radomiu. 
Celem głównym projektu jest integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób 
oddalonych od rynku pracy, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  
z powodu m.in. niepełnosprawności, braku zatrudnienia itp. poprzez zwiększenie 
dostępności do usług społeczno-zawodowych. Do udziału w projekcie zrekrutowano 16 
osób (8 kobiet i 8 mężczyzn) spełniających kryteria. Uczestnikami projektu są osoby 
zamieszkałe w Radomiu, zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu 
niepełnosprawności, bezrobotne, niesłyszące i niedosłyszące. Wydatki w I półroczu  
2019 roku wynosiły 138 317,47 zł, przy limicie na 2019 roku w kwocie 146 439 zł. 
Środki finansowe w kwocie 109 358,07 zostały przekazane zgodnie z Umową 
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Partnerską z dnia 12 lutego 2019 roku na rzecz realizacji projektu „NIE-GŁUSI NA 
AKTYWNOŚĆ” zawartą pomiędzy Gminą Miasta Radomia, a Stowarzyszeniem Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźń”. 

22. "Mamo, Tato Wracaj do Pracy!" - Projekt w ramach osi priorytetowej VIII "Rozwój 
rynku pracy", Działanie 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób 
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3" Poddziałanie 8.3.1 "Ułatwianie powrotu  
do aktywności zawodowej" - Poprawa dostępności do rynku pracy. 

Okres realizacji projektu to lata 2018-2019. Jego głównym celem jest poprawa 
dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 przez stworzenie  
i funkcjonowanie 50 nowych miejsc w nowopowstałym Żłobku przy ulicy Michałowskiej 
7, co umożliwi powrót do zatrudnienia 50 osobom to jest 48 kobietom i 2 mężczyznom 
zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Radomia. Projekt skierowany jest  
do rodziców/opiekunów dzieci w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Miasta 
Radomia, którzy zamierzają podjąć zatrudnienie lub powrócić do pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Wydatki bieżące w I półroczu 2019 
roku wynosiły 400 013,66 zł, przy limicie wydatków w 2019 roku w kwocie 821 595 zł  
i zostały przeznaczone między m. in. na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów, 
wyposażenia i  materiałów dydaktycznych.    

23. „Świetlica FAN-FARA - Zwiększenie dostępności usług społecznych” 

Projekt pn. Świetlica „FAN - FARA” współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” będzie 
realizowany przez Gminę Miasta Radomia wraz z Partnerem – Parafią Rzymsko – 
Katolicką św. Jana Chrzciciela w Radomiu (Fara) ul. Rwańska 6/20.  
W ramach projektu  utworzone jest miejsce bezpieczne i przyjazne dla dzieci i młodzieży                
z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym przebywających                
w pieczy zastępczej - Świetlica Opiekuńczo - Specjalistyczna „Świetlica FAN - FARA”,                  
w której wsparcie otrzymuje 24 dzieci/młodzieży z Radomia w wieku od 6-17 lat                                
z problemami w nauce lub/i sprawiające problemy wychowawcze, zamieszkujących  
na obszarze miasta Radomia wskazanym w Lokalnym Planie Rewitalizacji. 
Realizacja zadania zgodnie  z planem i harmonogramem. Wydatki w I półroczu wynosiły 
171 051,55 zł, przy limicie wydatków w 2019 roku - 196 580 zł.  
Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na  funkcjonowanie świetlicy, zajęcia 
specjalistyczne z uczestnikami świetlicy (zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, 
terapię psychologiczną indywidualną, poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne  
i prawne, oraz zajęcia korekcyjno - kompensacyjne)  oraz uczestnictwo w zajęciach 
integracyjnych tj. wyjścia do kina, na basen, na lodowisko, do parku trampolin oraz na 3 -
dniowy wyjazd wakacyjny w góry w Polsce. 
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24. „Przyjazny Dom”- Zwiększenie dostępności usług społecznych. 

Projekt „Przyjazny Dom” (nr umowy RPMA.09.02.01-14-a700/18-00 z dnia 
05.10.2018r.) jest współfinansowany 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 „Zwiększenie dostępności 
usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020. Celem głównym Projektu jest ułatwienie dostępu wyłącznie  
do zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych poprzez utworzenie i funkcjonowanie 
30 miejsc w Dziennym Domu Pomocy i objęcie 30 osób zależnych z obszaru miasta 
Radomia wysokiej jakości usługami opiekuńczymi świadczonymi w lokalnej społeczności 
w zastępstwie za opiekunów faktycznych. Projekt rozpocznie się 01 lipca 2019 roku. 
Realizacja zadań nastąpi zgodnie z planem i harmonogramem tj.  w II połowie 2019 roku. 
 
25. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” – 

Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Miasta Radomia. 

Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 
mazowieckiego" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej  
nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych. Środki finansowe pochodzą z dotacji przekazanej przez 
Fundację Promocji Gmin Polskich zgodnie z umową o powierzenie grantu nr: 
7/80/FPGP/2018 z dnia 25.09.2018 roku. Realizacja zadania następuje zgodnie  
z planem i harmonogramem. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 
wśród mieszkańców Gminy Miasta Radomia na Mazowszu. Odbiorcami projektu  
są mieszkańcy Radomia powyżej 25 roku życia.  Wykonanie wydatków w I półroczu 
wynosiło 47 558,58 zł,  przy limicie wydatków na 2019 roku - 83 213 zł. 
Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na opłacenie cateringu,  
na wynagrodzenia dla  instruktorów oraz zrefundowanie wynagrodzenia osób 
zaangażowanych w ramach projektu tj. 2 koordynatorów oraz pracownika ds. 
księgowości.  

26. "Przedszkolaczki - Radomiaczki" - Zwiększenie dostępności do edukacji 
przedszkolnej w Radomiu i wzrost jej jakości przez utworzenie 110 nowych miejsc  
(w tym 11 dla osób niepełnosprawnych) wPrzedszkolu Publicznym nr 4,12,19 oraz 
uzupełnienie kompetencji nauczycieli. 

Realizacja projektu rozpoczęła się 15 marca 2019 roku. Realizacja wydatków 
przewidziana jest w II półroczu 2019 roku. 
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27. "Wypracowanie modeli współpracy szkół zawodowych z wyższą dla zawodów 
operator obrabiarek skrawających, technik mechanik, technik mechanizacji rolnictwa  
i agrotroniki oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń" - Wypracowanie  
i upowszechnianie przykł. rozwiazań w zakresie współpracy szkół zawodowych  
z uczelnią wyzszą dla nauczania w 4 zawodach w branży technicznej. 

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2019 roku. W I półroczu 2019 roku nie 
wydatkowano środków. Jeden z partnerów ( UTH w Radomiu) poinformował o rezygnacji 
z projektu. Gmina Miasta Radomia wystosowała do Ministerstwa Edukacji Narodowej 
pismo dotyczące rozwiązania umowy. Ministerstwo wyraziło zgodę.  

28. "Innowacyjna szkoła - kreatywny uczeń" - podniesienie u uczniów i nauczycieli 
kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych  
na rynku pracy oraz indywidualnego podejścia do ucznia. 

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2019 roku. Wykonanie wydatków  
w I półroczu 2019 roku wynosiło 104 362,67 zł,  przy limicie wydatków w 2019 roku  
w kwocie 729 767 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na wynagrodzenia 
kadry zarządzającej projektem oraz kadry prowadzącej zajęcia.  

29. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną  
w przestrzeni miejskiej Radomia.”  

Projekt jest realizowany w latach 2015-2021 na podstawie umowy  
o współfinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE. Celem projektu jest 
przystosowanie przestrzeni miejskiej miasta Radomia do zmian klimatu. Wykonanie 
wydatków bieżących w I półroczu 2019 roku wyniosło 98 117,18 zł a wydatków 
majątkowych 3 619,97 zł. przy limicie wydatków bieżących w kwocie 393 167 zł i limicie 
wydatków majątkowych zaplanowanych na kwotę 2 560 245 zł.   Wydatki na realizację 
projektu zrealizowano w 2,2 % głównie z powodu przedłużających się procedur nabycia 
gruntów w trybie specustawy przeciwpowodziowej (opóźnienia w pozyskaniu decyzji 
środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych),  które skonsumują największą pulę 
zaplanowanych wydatków. Część wydatków bieżących, głównie na działania promocyjne 
projektu przeniesiono na II półrocze 2019 roku.  

30. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania 
nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich" Nr POWR.02.18.00-
00-0009/18 - Zakup i obsługa sprzętu i oprogramowania. 

Wydatki bieżące planowane w kwocie 74 127 zł. wykonano w wysokości 34 291 zł. –
głównie na wynagrodzenie koordynatora oraz osób uczestniczących w projekcie oraz 
zakup skanera do obsługi aplikacji archiwizacyjnej.   
Wydatki majątkowe planowane w kwocie 260 902 zł wydatkowano w wysokości  
30 043 zł. na zakup skanera do obsługi aplikacji archiwizacyjnej oraz 6 komputerów.  
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31. „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla 

zawodów technik elektronik i technik mechatronik" - Wypracowanie  
i upowszechnianie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkoły 
zawodowej z Radomia z uczelnią wyższą dla nauczania w 2 zawodach w branży 
elektroniczno-mechatronicznej do 2020 roku. 

 
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2019 roku. Wykonanie wydatków  
w I półroczu 2019 roku wynosiło 38 683 zł,  przy limicie wydatków w 2019 roku w 
kwocie 1 289 796 zł. Wydatkowana kwota została przekazana Partnerowi projektu (UTH  
w Radomiu).  
 
32. „ Idzie szkrab w wielki świat” - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej 

 i wzrost jej jakości. 
 
Projekt realizowano w latach 2017-2019. Realizacja wydatków w I połowie 2019 roku 
wynosiła 358 056,07 zł. Projekt został zakończony. 
 
33. Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Smart Edukacion: 

Explore CLIL by Using Robotics". 
 
Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale szkoły, jako beneficjenta  
tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radomiu. W I półroczu 2019 roku 
wydatkowano kwotę 30 015,81 zł przy limicie wydatków w kwocie 68 972 zł. Wydatki  
w ramach projektu  dotyczyły pokrycia kosztów pobytu 5 osób (nauczycieli i uczniów)  
w Chorwacji oraz na Litwie. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej 
umowy. 
 
34. . Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu  ERASMUS + - "Promoting 

literacy skills by stories of UE". 

Celem projektu jest promowanie umiejętności literackich uczniów, rozwijanie ich 
kreatywności, wyobraźni, współpracy w grupie. Przebieg i realizacja tego projektu 
odbywa się przy udziale szkoły, jako beneficjenta tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 
32 w Radomiu. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 43 426,23 zł, przy limicie 
wydatków w kwocie 55 023 zł. 
Wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów wyjazdu 5 nauczycieli  
i uczestników do Turcji oraz wyjazdu 5 nauczycieli do Grecji. Wykonanie jest zgodne  
z harmonogramem realizowanej umowy. 
 
35. Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu  ERASMUS + - "Snapshots of 

myself on the european canvas". 
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Celem projektu jest zwiększenie umiejętności językowych, fotograficznych i cyfrowych, 
poprawę świadomości międzykulturowej.  
Przebieg i realizacja tego projektu odbywa się przy udziale szkoły, jako beneficjenta  
tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 32 w Radomiu. W I półroczu 2019 roku 
wydatkowano kwotę  30 541,24 zł, przy limicie wydatków na 2019 roku w kwocie  
55 602 zł. Wydatki w ramach projektu  dotyczyły pokrycia kosztów wyjazdu 5 uczniów  
i 2 opiekunów do Rumunii – Ordea.  Wykonanie jest zgodne z harmonogramem 
realizowanej umowy. 
 
36. Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu  ERASMUS + - "Europejskie DNA”. 

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły, jako beneficjenta tj.   
Zespół Szkół Technicznych w Radomiu. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę  
45 776,51 zł. przy limicie wydatków na 2019 roku w kwocie  92 210 zł.  Wydatki  
w ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów wyjazdu uczniów oraz 3 nauczycieli  
do Hiszpanii i na Litwę. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy. 
 
37. Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu 

operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020-POWERSE-2018 pt. "Staszic 
szkołą sukcesu-przez szkolenia nauczycieli do sukcesu ucznia". 

Przebieg i realizacja tego projektu odbywała się przy udziale szkoły, jako beneficjenta tj. 
XI Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Staszica.  
W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 125 985,15 zł. przy limicie wydatków na 
2019 roku w kwocie 139 156 zł. Wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia kursu j. 
angielskiego, wyjazdów szkoleniowych do Hiszpanii, Malty i Wielkiej Brytanii  
dla nauczycieli. Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy. 
 
38. "Dźwignia kariery" - Zwiększenie do IV 2022 roku zdolności do zatrudnienia ucz. 2 

szkół zawodowych w Radomiu: ZS Ekonomicznych, ZS Elektronicznych poprzez udział 
w stażach, doradztwie zawodowym, zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe  
i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz ucz. 4 radomskich szkół 
podstawowych nr 4, 15, 31 i 34 poprzez udział w doradztwie zawodowym a także 
wzrost efektywności i skuteczności kształcenia poprzez doposażenie 6 pracowni 
odzwierciedlających naturalne warunki pracy oraz zwiększenie kompetencji lub 
kwalifikacji zawodów. 

 
Realizacja projektu rozpoczęła się 1kwietnia 2019 roku. Realizacja wydatków 
przewidziana jest w II półroczu 2019 roku. 
 
39. Radomskie Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska" – Wzrost umiejętności 

społecznych u 108 osób młodych, do 29 roku życia, których kompetencje społeczne 
wymagają rozwoju. 
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Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego wiedza 
edukacja rozwój 2014-2020, harmonogram realizacji wydatków przewiduje 
wydatkowanie środków w III i IV kwartale 2019 roku. Projekt będzie realizowany  
w latach 2019-2021. 
 
40. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.” 

Projekt jest realizowany w latach 2016-2019, w celu poprawy dostępności usług 
elektronicznych w zakresie administracji i geoinformacji na terenie miasta Radomia. 
Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku wyniosło 290 225 zł. przy 
limicie wydatków zaplanowanym na 2019 roku w wysokości 290 225 zł. Wykonanie 
obejmowało wypłatę dotacji do Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego na rzecz 
realizacji projektu. 

41. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni 
w dzielnicach Obozisko i Michałów”. 

Zadanie realizowane jest w latach 2017-2019.  Wykonanie wydatków w I połowie 2019 
roku wynosiło 2 081 132,08 zł, przy limicie wydatków w 2019 roku w kwocie 7 299 200 
zł.  W 2018 roku zakończono realizację zadania polegającego na utworzeniu terenów 
rekreacji wypoczynku w dzielnicy Michałów. Obecnie trwa realizacja zadania w zakresie 
rewitalizacji parku w dzielnicy Obozisko. W ramach zadania została również wykonana 
tężnia solankowa. Realizacja zgodna z założonym harmonogramem. Planowany termin 
zakończenia całego projektu w IV kwartale 2019 roku.  

42.  „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 
14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu - I etap” 

Zadanie realizowane jest w latach 2016-2019.  Wykonanie wydatków w I połowie 2019 
roku wynosiło 4 758 294,62 zł, przy limicie wydatków w 2019 roku w kwocie  
18 820 000 zł.  Trwa realizacja zadania obejmująca roboty dotyczące rozbudowy  
i przebudowy budynku Kamienica Deskurów, wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną 
dla jego funkcjonowania mających na celu zmianę sposobu użytkowania nieruchomości  
na potrzeby budynku użyteczności publicznej. Planowany termin realizacji zadania to IV 
kwartału 2019 roku.     

43. Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie 
Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego - poprawa infrastruktury w 
zakresie transportu drogowego (UM). 

Wykonanie wydatków w I połowie 2019 roku wynosiło 310 648 zł, przy limicie 
wydatków w 2019 roku w kwocie 23 549 628 zł.  Wydatki obejmowały dotację celową 
przekazywaną dla Powiatu Radomskiego po otrzymaniu należnej refundacji ze środków 
zewnętrznych. Powiat Radomski jest partnerem Gminy do wspólnej realizacji w/w 
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Projektu współfinansowanego ze środków unijnych. W ramach zadania zrealizowana 
zostanie przez gminę przebudowa obiektu garażu wielopoziomowego z funkcją Parkuj 
i Jedź przy ul. Kelles-Krauza. Planowany termin zakończenia i rozliczenia - IV kwartału 
2020 roku. 

44. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie 
Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” - poprawa infrastruktury w 
zakresie transportu drogowego (MZDiK). 

Limit wydatków w 2019 roku wynosi 6 415 507 zł. W I półroczu 2019 roku nie 
wydatkowano środków. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę dla zadań: zakup 
autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą, montaż  
i dostawa wiat przystankowych. Rozpoczęto procedurę przetargową dla zadania: 
Rozbudowa ITS oraz zadania: Przebudowa parkingu Park & Ride (procedurę 
przeprowadza Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego). 

 
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 
publiczno-prywatnego 

- wydatki bieżące – wykonanie · 0 zł  
- wydatki majątkowe – wykonanie 0 zł 
 
 
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione  
w pkt 1.1 i 1.2) 

- wydatki bieżące – wykonanie 8 031 079,20 zł. tj. 67% planu wynoszącego  
11 982 252,00 zł.  
- wydatki majątkowe – wykonanie 49 290 346,16 zł. tj. 32,67% planu wynoszącego 
150 867 424,00 zł. 

 

1. „Powierzenie Spółce MOSIR wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz 
tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu polegających 
na budowie, utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo-rekreacyjnymi”. 

 Zadanie jest realizowane w latach 2016-2031 w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb 
mieszkańców Gminy Miasta Radomia w zakresie kultury fizycznej i turystyki. Wykonanie 
wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 6 072 579,20 zł. przy limicie środków 
zaplanowanych na ten cel w 2019 roku w kwocie 8 100 000 zł. Wydatki dotyczą 
wypłaty rekompensaty eksploatacyjnej z tytułu korzystania z obiektów sportowych 
przez mieszkańców Gminy Miasta Radomia. 
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2.  „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Radomia”. 

Zadanie jest realizowane w latach 2017-2021 w celu realizacji zadań określonych  
w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne w Gminie Miasta Radomia. Limit  
wydatków zaplanowanych na ten cel na 2019 roku to 646 641 zł. Zawarto umowy  
na realizację zadania. Realizacja wydatków dotyczących projektu nastąpi w II półroczu 
2019 roku.  

3.  „Zapewnienie gorącego posiłku osobom niebędącym w stanie zapewnić go sobie 
samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem 
kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności.” 

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Na realizację w/w zadania 
zawarto 3 umowy trzyletnie (2017 – 2019): z Caritas Diecezji Radomskiej, Klasztorem 
OO. Bernardynów, Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego. 
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. 
Realizacja wydatków w I półroczu 2019 roku wynosiła 205 000 zł. przy limicie 
wydatków na 2019 roku w kwocie 410 000 zł.  
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, olej opałowy), wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy realizacji 
zadania.  
 
4. „ Prowadzenie programu pedagog ulicy”. 

Zadanie polega na prowadzeniu zajęć profilaktyczno-wychowawczych metodą 
pedagogiki ulicznej, streetworkingu, animacji społecznej, pedagogiki społecznej, 
pedagogiki zabawy oraz organizacji czasu wolnego przez profesjonalnie 
przygotowanych i wykwalifikowanych pedagogów – profilaktyków oraz wolontariuszy. 
Ww. zadanie zlecono do realizacji 2 organizacjom pozarządowym zgodnie  z ustawą  
z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018r. poz. 1492 ze zm.) tj. 
w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. 
Na realizacje ww. zadania zawarto umowy trzyletnie (2017-2019) z: 
- Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu ul. Kościelna 5. 
- Stowarzyszeniem „MONAR” w Warszawie ul. Nowolipki 9b. 
Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Wykonanie wydatków w I połowie 
2019 roku wynosiło 85 000 zł. przy limicie wydatków w 2019 roku w kwocie 85 000 zł. 
Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi  
i młodzieżą (pedagogów ulicznych, trenera piłkarskiego), koordynatora, kierownika 
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placówki, nagród dla uczestników zadania, kosztów dożywiania, kosztów wyjść 
uczestników.  
 
5. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. 

Zadanie polega 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 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018r. poz. 1492 ze zm.) tj. w ramach 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. 
Na realizację ww. zadania zawarto umowę trzyletnią (2017-2019) z Towarzystwem 
Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Radomiu ul. Malczewskiego 20B. 
Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki finansowe są przekazywane 
w trzech transzach. Wykonanie wydatków w I połowie 2019 roku wynosiło 280 000 zł, 
przy limicie wydatków na 2019 roku w kwocie 420 000 zł.  
Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dyrektora, pedagoga, pedagoga mediatora, interwenta-
pedagoga-terapeuty, interwentów, prawnika, księgowej, ochroniarzy, zakupu środków 
czystości oraz zapłaty za media. 
 
6.  „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej”. 
 
Celem zadania jest 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 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018r. poz. 1492 ze zm.) tj. 
w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Wykonanie wydatków w I połowie 
2019 roku wynosiło 125 00 zł.  

7.  „Prowadzenie Klubu dla Dzieci i Młodzieży o charakterze profilaktycznym”. 

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 3 organizacjom pozarządowym zgodnie ustawą z dnia 
11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018r. poz. 1492 ze zm.) tj.  
w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. 
Na realizację ww. zadania zawarto umowy trzyletnie (2017-2019) z: 
Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży ”ARKA” w Radomiu ul. Chrobrego 7/9, Caritas 
Diecezji Radomskiej w Radomiu ul. Kościelna 5 oraz Stowarzyszeniem Mieszkańców  
z Mroza Radom ul. Mroza 7/9. 
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Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Wykonanie wydatków w I połowie 
2019 roku wynosiło 503 500 zł. przy limicie wydatków w 2019 roku w kwocie 670 000 
zł. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi  
i młodzieżą (psychologów, socjologów, pedagogów, plastyków, Instruktora zajęć 
tanecznych, instruktora zajęć muzycznych, koordynatora, księgowej) oraz zapłaty  
za media. 

8. „Dożywianie dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych”. 

Celem zadania jest 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 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018r. poz. 1492 ze zm.) tj.  
w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.  
Na realizację ww. zadania zawarto umowę trzyletnią (2017-2019) ze Stowarzyszeniem 
Centrum Młodzieży ”ARKA” w Radomiu ul. Chrobrego 7/9. Zadanie jest realizowane 
zgodnie z harmonogramem. Środki finansowe są przekazywane w trzech transzach.  
Wykonanie wydatków w I połowie 2019 roku wynosiło 240 000 zł. przy limicie 
wydatków w 2019 roku w kwocie 360 000 zł. Wydatki dotyczyły m.in. zakupu żywności, 
środków czystości,  zapłaty za media oraz wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora, 
dwóch kucharek, pomocy kuchennej, pracownika ds. zaopatrzenia i cateringu, księgowej.  
 
9. „Konkurs architektoniczny pod nazwą Koncepcja architektonicznourbanistyczna na 

Radomskie Centrum Kultury wraz z przebudową układu komunikacyjnego przy  
ul. Mireckiego w Radomiu „– Wybór spośród prac konkursowych najbardziej 
optymalnego rozwiązania przestrzennego dla budowy obiektu Radomskiego Centrum 
Kultury. 

Realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana na lata 2018-2019. Realizacja wydatków w 
I półroczu 2019 roku wynosiła 0 zł przy limicie wydatków w 2019 roku w kwocie 97 100 
zł. 
 
10. Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu 

"Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - 
Zapewnienie dostępu do Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie 
Gminy Miasta Radomia. 

Zadanie związane jest z utrzymaniem projektu "Zintegrowany system zarządzania 
oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia". Realizacja projektu następuje zgodnie  
z planem. Wykonanie wydatków w I połowie 2019 roku wynosiło 1 117 500 zł, przy 
limicie wydatków na 2019 roku w kwocie 1 125 000 zł. Wydatki obejmowały I transzę 
opłaty za dostarczenie licencji na użytkowanie oprogramowania projektu.   
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11. „Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt” – Zapobieganie bezdomności 
zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. 

Realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana na lata 2019-2022  
i w I półroczu 2019 roku wynosiła 520 000 zł. przy limicie wydatków na 2019 roku 
1 000 000 zł. i obejmowała realizację części umowy zawartej między Gmina Miasta 
Radomia a Radomskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. 

12. „Teleopieka dla seniorów na terenie miasta Radomia” – Świadczenie usług 
teleopiekuńczych. 

Zadanie realizowane w latach 2019-2020 dotyczy zakupu opasek monitorujących stan 
zdrowia oraz świadczenie usługi całodobowego centrum teleopieki w ramach projektu. 
Jest to projekt pilotażowy  Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia jest planowane  
w II półroczu 2019 roku. 
 
13. „Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej 

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem”. 

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2020 w celu poprawy jakości usług 
medycznych. Realizatorem zadania jest Radomski Szpital Specjalistyczny. Wykonanie  
w I półroczu 2019 roku wyniosło 619 650,59 zł przy limicie wydatków zaplanowanych 
na ten cel na 2019 roku w kwocie 1 017 090 zł. Pozostałe środki finansowe zostaną 
wykorzystane w II półroczu 2019 roku. 
 

14. „Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego”. 

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2019 na podstawie uchwały 
Rady Miejskiej 493/2017 z dnia 26.06.2017 roku. Celem zadania jest zapewnienie 
czynnego, awaryjnego ujęcia wody dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. 
Wykonanie w I półroczu 2019 roku wynosiło 1 303 974,68 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na 2019 rok w wysokości 2 438 441 zł.  Pozostałe środki finansowe 
zostaną wydatkowane w II połowie 2019 roku.  

15. „Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług  
w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym - poprawa jakości wykonywanych usług 
medycznych”. 

Zadanie realizowane jest w latach 2017-2019.  Jego celem jest wzrost jakości 
świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-sług w Radomskim Szpitalu 
Specjalistycznym. Realizatorem zadania jest Radomski Szpital Specjalistyczny. 
Wykonanie w I półroczu 2019 roku wynosiło 897 506,95 zł. przy limicie wydatków  
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w 2019 roku 2 268 771 zł. Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w II 
połowie 2019 roku. 

16.  „Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz  
z wyposażeniem". 

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2019-2021 w celu poprawy jakości 
wykonywanych usług medycznych. Zadanie realizowane jest przez Radomski Szpital 
Specjalistyczny. Wykonanie w I półroczu 2019 roku wynosiło 5 278 047,65 zł. przy 
limicie wydatków w 2019 roku w kwocie 17 849 668 zł. Pozostałe środki finansowe 
zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku. 

17. „Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.- 
poprawa infrastruktury sportowej w tym budowa hali sportowo-widowiskowej, 
budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Struga 63”. 

Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2031 
Uchwałą Rady Miejskiej nr 132/2015 z dnia 26.06.2015 roku Wykonanie w I półroczu 
2019 roku wyniosło 4 400 000 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel  
na 2019 roku w kwocie 10 400 000 zł. Pozostałą kwotę planuje się wydatkować  
w II półroczu 2019 roku. 

18. „Nabycie akcji Spółki Port Lotniczy „Radom” S.A. z siedzibą w Radomiu od podmiotu 
zewnętrznego – rozbudowa infrastruktury związanej z uruchomieniem lotniska 
cywilnego”. 

Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029  
W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 4 696 909,67 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2019 roku w kwocie 7 400 000  zł. Kwotę  
tą wydatkowano w formule „Buy-Sell-Back” polegającej na odsprzedaży Gminie Miasta 
Radomia akcji od inwestora. 

19. „Dokapitalizowanie Spółki „Rewitalizacja Sp. z o.o. – rewitalizacja nieruchomości  
na terenie Miasta Kazimierzowskiego”. 

Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024.  
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na w/w cel. Wydatki 
zaplanowano na II połowę 2019 roku.  
 
20. „Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą 

Miasta Radomia a Portem Lotniczym „RADOM S.A.” – Rozbudowa lotniska Radom – 
Sadków”. 

Zadanie, którego celem jest rozbudowa lotniska w Radomiu, jako realizacja inwestycji 
celu publicznego o zasięgu ponadlokalnym służącemu rozwojowi Miasta Radomia 
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wprowadzone zostało do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2040  
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na w/w cel. Pierwszy wydatek 
zaplanowano w roku 2020. 

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

Realizacja przedsięwzięcia jest zaplanowana na lata 2018-2019. Limit wydatków  
na 2019 roku zaplanowano w wysokości 699 000 zł. W I półroczu 2019 roku nie 
wydatkowano środków na ten cel. Dokumentacja techniczna jest w trakcie 
opracowywania. 

22. „Obsługa terenów Radomskiego Centrum Sportu”. 

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2019. Wykonanie w I półroczu 2019 
roku wyniosło 0 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 2019 roku  
w kwocie 2 801 000,00 zł.  

23. „Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka 
Klwatecka II”. 

Zadanie realizowane w latach 2016-2021 w celu poprawy układu komunikacyjnego 
miasta. Wykonanie w I półroczu 2019 roku wyniosło 0 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2019 roku w kwocie 846 500 zł. Trwają prace związane  
z przygotowaniem postępowania przetargowego.  

24. „Przebudowa ul. Kierzkowskiej - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia”. 

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018-2020.  Wykonanie w I półroczu 2019 
roku wynosiło 2 630 030,7 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na kwotę 
5 000 000,00 zł.  Prace są w trakcie realizacji. Roboty drogowe wykonano w   28%, 
roboty elektryczne – 74%, roboty teletechniczne – 100%. 

25. „Trasa N-S (od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego) - etap I odcinek  
od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II,  
od ul. Żeromskiego do ul. Kozienickiej – etap III”. 

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2015-2022 w celu poprawy układu 
komunikacyjnego miasta Radomia. Wykonanie w I półroczu 2019 roku wyniosło  
6 794 793 zł przy limicie wydatków na 2019 roku w kwocie 19 100 000 zł.  
Etap I - prace w trakcie realizacji: roboty drogowe wykonano w  65%, roboty elektryczne 
– 88%, kanalizacja deszczowa – 90%, roboty telekomunikacyjne – 91%, kanalizacja 
sanitarna – 100%, sieć cieplna – 100%, sieć gazowa – 100%. Dla etapu II opracowano 
Program Funkcjonalno Użytkowy. Przetarg w systemie Zaprojektuj i Buduj został 
ogłoszony. 
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26. „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 – poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia. 

Zadanie realizowane w latach 2017- 2020. Wykonanie w I półroczu 2019 roku wyniosło 
13 250 912,79 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 2019 roku w wysokości 
53 950 263 zł.  Prace są w trakcie realizacji: roboty drogowe wykonano w 6%, zieleń 
drogową - 27%, kanalizację deszczową - 41%, roboty elektryczne i oświetlenie – 26%, 
prace telekomunikacyjne – 54%, prace mostowe – 62%, wyburzenie wiaduktu – 100% 
roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe - 100%. 

27.  „Budowa ulicy Małcużyńskiego w Radomiu - poprawa układu komunikacyjnego 
miasta Radomia”. 

Zadanie jest realizowane w latach 2018-2019. Wykonanie w I półroczu 2019 roku 
wynosiło 1 852 390,93 zł przy limicie wydatków 5 475 000 zł. Prace w trakcie realizacji: 
roboty drogowe wykonano w 42%, kanalizację deszczową w 77%, zieleń drogową  
w 70%, roboty elektryczne 100%, prace teletechniczne – 66%.  

28. „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3528W”- Zachowanie ciągłości komunikacyjnej 
w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa lotniska Radom". 

Przedsięwzięcie zaplanowane jest na lata 2018-2020. Wykonanie w I półroczu 2019 
roku wynosiło 0 zł przy limicie wydatków w 2019 roku w kwocie  730 000 zł.  
Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania.   

29. „Projektowanie dróg i realizacja robót w porozumieniu z Wodociągami Miejskimi (ul. 
25-go Czerwca, ul. Zbrowskiego)” - Poprawa układu komunikacyjnego Miasta 
Radomia. 

Przedsięwzięcie zaplanowane jest na lata 2018-2019. Wykonanie w I półroczu 2019 
roku wynosiło 0 zł przy limicie wydatków w 2019 roku w kwocie 220 000 zł.   

30. „Radomskie Centrum Kultury - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 
nowego obiektu orkiestry wraz z innymi funkcjami kultury i sztuki” - poprawa bazy 
kulturalnej 

Zadanie realizowane jest w latach 2018-2021. Wykonanie wydatków w I półroczu 
wynosiło 0 zł, przy limicie w 2019 roku w kwocie 1 000 zł. Wydział Architektury 
przygotuje wstępne materiały do lokalizacji obiektu, założeń programowych  
i przeprowadzenia konkursu architektonicznego. 
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31. „Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Radomiu przy  
ul. Kieleckiej”. 

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2019 w celu poprawy bazy edukacyjno-
sportowej. Wykonanie w I półroczu 2019 roku wynosiło 2 465 200,09 zł. przy limicie 
wydatków na 2019 roku w kwocie 4 000 000 zł. Trwają roboty budowlane zgodnie  
z harmonogramem. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w miesiącu sierpniu 2019 
roku. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

32. „Budowa PSZOK – poprawa jakości środowiska miejskiego”. 

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019-2020 w celu poprawy jakości 
środowiska miejskiego. Wykonanie w I półroczu 2019 roku wyniosło 0 zł. przy limicie 
wydatków na 2019 roku w kwocie 650 000 zł. Podpisano umowę o dofinansowanie 
zadania ze środków unijnych oraz umowę z wykonawcą robót. 

33.  „Przebudowa Placu Jagiellońskiego”. 

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019 w celu rewitalizacji ścisłego 
centrum miasta Radomia. Wykonanie zadania w I półroczu 2019 roku wyniosło 0 zł przy 
limicie wydatków zaplanowanych na ten cel w 2019 roku w kwocie 63 000 zł. Realizacja 
zadania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem, planowany termin 
zakończenia to III kwartale 2019 roku. W roku bieżącym wykonany zostanie parklet 
(element małej architektury) zlokalizowany na Placu oraz dokonana opłata 
przyłączeniowa dla PGE za przyłączenie złącz do obsługi imprez masowych. Planowany 
termin zakończenia zadania IV kwartale 2019 roku. 

34.  „Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1”. 

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019 w celu rewitalizacji zabytkowych 
obszarów miasta Radomia. Wykonanie zadania w I półroczu 2019 roku wyniosło 
2 583 218,93 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 2019 roku  
w kwocie 6 800 000 zł. Trwa realizacja zadania, planowany termin zakończenia zadania 
- III kwartał 2019 roku. 

35.  „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni 
w dzielnicach Obozisko i Michałów”. 

Zadanie realizowane jest w latach 2017-2019. Wykonanie w I półroczu wynosiło 
90 821,70 zł. przy limicie wydatków na ten cel w 2019 roku w kwocie 570 000 zł.  
W 2018 roku zakończono realizację zadania polegającego na utworzenie terenów 
rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Michałów. Obecnie trwa realizacja zadania w zakresie 
rewitalizacji parku w dzielnicy Obozisko. W ramach zadania została również wykonana 
tężnia solankowa. Realizacja zgodna z założonym harmonogramem. Planowany termin 
zakończenia całego projektu w IV kwartale 2019 roku. 
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36. „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 
14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu - I etap”. 

Zadanie, realizowane jest w latach 2016-2019. Celem jest rewitalizacja zabytkowych 
obszarów miasta. Wydatki w części 3 WPF, w I półroczu 2019 roku wyniosły 59 276,66 
zł. przy limicie wydatków na 2019 roku w kwocie 100 000  zł. Trwa realizacja zadania 
obejmująca roboty dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku Kamienica Deskurów, 
wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla jego funkcjonowania mających na celu 
zmianę sposobu użytkowania nieruchomości na potrzeby budynku użyteczności 
publicznej. Planowany termin realizacji zadania to IV kwartał 2019 roku.    

37. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skweru  
w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/Plac Jagielloński” - rewitalizacja 
zabytkowych obszarów miasta. 

Zadanie, realizowane jest w latach 2019-2020. Celem jest rewitalizacja zabytkowych 
obszarów miasta. Wydatki  w I półroczu 2019 roku. wyniosły 0 zł. przy limicie wydatków 
na 2019 roku w kwocie 1000 zł. W 2019 roku Miejska Pracownie Urbanistyczna  
w Radomiu opracuje koncepcję przebudowy skweru. 

38. „Rozbudowa i przebudowa parku Gołębiów II (opracowanie dokumentacji 
projektowej)”- poprawa jakości środowiska miejskiego. 

Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020. Celem jest  poprawa jakości środowiska 
miejskiego. Wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły 0 zł. przy limicie wydatków  
na 2019 roku w kwocie 1000 zł. W 2019 roku Miejska Pracownia Urbanistyczna  
w Radomiu opracuje koncepcję przebudowy parku. 

39. „Przebudowa ulicy Małęczyńskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do dz. Nr 43/1  
w Radomiu” - poprawa układu komunikacyjnego Miasta Radomia. 

Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020 w celu poprawy układu komunikacyjnego 
Miasta Radomia. Wykonanie wydatków w I połowie 2019 roku wynosiło 0 zł. przy limicie 
wydatków w 2019 roku w kwocie 1 000 000 zł. Podpisano umowę na wykonanie 
inwestycji oraz przekazano teren wykonawcy robót. 

40.  Budowa ul. Marii Fołtyn - poprawa układu komunikacyjnego Miasta Radomia. 

Zadanie realizowane jest w latach 2019-2021 w celu poprawy układu komunikacyjnego 
Miasta Radomia. Wykonanie wydatków w I połowie 2019 roku wynosiło 0 zł. przy limicie 
wydatków w 2019 roku w kwocie 151 000 zł. Trwają przygotowania do ogłoszenia 
przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej. 
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41. „ Budowa parkingów przy blokach nr 5-19 wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy 
ul. Maratońskiej w Radomiu” - poprawa układu komunikacyjnego Miasta Radomia. 

Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020. Wykonanie wydatków w I połowie 2019 
roku wynosiło 0 zł. przy limicie wydatków w 2019 roku w kwocie 900 000 zł. Trwają 
przygotowania do ogłoszenia przetargu. 

42. „Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej służącej leczeniu chorób układu 
krążenia dla potrzeb oddziału kardiologicznego Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego” - poprawa jakości wykonywanych usług medycznych. 

Zadanie realizowane jest w latach 2018-2019.  Jego celem jest poprawa jakości 
wykonywanych usług medycznych. Realizatorem zadania jest Radomski Szpital 
Specjalistyczny. Wykonanie w I półroczu 2019 roku wynosiło 343 471,76 zł. przy limicie 
wydatków w 2019 roku 397 495 zł. Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane 
w II połowie 2019 roku. 
 
43. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie 

Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” - poprawa infrastruktury  
w zakresie transportu drogowego ( MZDiK). 

Zadanie realizowane jest w latach 2016-2020 w celu poprawy infrastruktury transportu 
zbiorowego. W 2019 roku nie zaplanowano wydatków. 

44. „Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 ul. Biała” - poprawa bazy edukacyjno-
sportowej. 

Zadanie realizowane jest w latach 2019-2021. Wykonanie wydatków w I połowie 2019 
roku wynosiło 62 730 zł, przy limicie wydatków w 2019 roku w kwocie 500 000 zł. 
Zadanie realizowane w cyklu 3 letnim. Opracowana została dokumentacja projektowa, 
przeprowadzona procedura przetargowa na realizację zadania, wyłoniony wykonawca 
robót. 

45. „Dokapitalizowanie Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością – Rozwój publicznego transportu zbiorowego  
w Radomiu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą”. 

Zadanie wprowadzone zostało do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2021 
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na w/w cel. Pierwszy wydatek 
zaplanowano w roku 2020. 

46. Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych" - poprawa układu 
komunikacyjnego miasta Radomia.  

Wykonanie wydatków w I połowie 2019 roku wyniosło 843 909,99 zł. przy limicie 
wydatków w 2019 roku w kwocie 3 000 000 zł. Wykonano następujące prace: 
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- ul. Gołębiowska - wykonano nawierzchnię ulicy z betonu asfaltowego o powierzchni 
1407m2, nawierzchnię chodników z kostki betonowej gr. 8cm. o powierzchni 838 m 2 
zjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 274m2. Ustawiono 204m 
obrzeży betonowych oraz 588m krawężników betonowych. Wykonano oznakowanie 
poziome grubowarstwowe o powierzchni 10m2 oraz ustawiono 4 komplety 
oznakowania,  
- ul. Radostowska - przygotowania do ogłoszenia przetargu, 
- ul. sięgacz od ul. Mlecznej - prace w trakcie realizacji: roboty drogowe – 98%, roboty 
elektryczne – 96%, roboty kanalizacyjne – 99%, 
- ul. Karczemnego - nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wykonanie inwestycji, 
trwa sprawdzanie ofert, 
- ul. Paciaka - aktualizacja dokumentacji. 
 


