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Wstęp
Raport o stanie Miasta Radomia za rok 2020 sporządzony został w oparciu o art. 28aa
Ustawy o samorządzie gminnym. Przepis ten stanowi, że Wójt/Burmistrz/Prezydent
Miasta co roku, do 31 maja, przedstawia Radzie Raport stanowiący podsumowanie
jego działalności za dany rok.
Źródłem danych do pierwszej części niniejszego Raportu były bazy GUS i MRL (Monitor
Rozwoju Lokalnego). Kolejne części są oparte na przyjętych do realizacji przez Władze
Miasta planach i programach oraz informacjach o realizacji zadań własnych gminy
i powiatu, nie ujętych w dokumentach strategicznych. Ostatnia część Raportu oparta jest
na sprawozdaniach otrzymanych ze spółek, w których Gmina Miasta Radom posiada
większościowe pakiety udziałów lub akcji.
Raport składa się z siedmiu części merytorycznych, wstępu i podsumowania. Część
pierwsza zawiera podstawowe informacje na temat Miasta Radomia i jego mieszkańców.
W tej część przedstawiono stan demograficzny w roku 2020 oraz prognozy demograficzne
do 2040 roku. Część druga dotyczy planów i programów strategicznych oraz informacji
o realizacji obowiązków i zamierzeń z nich wynikających. Zaprezentowano programy
rozwojowe w takich dziedzinach jak: 1) Komunikacja, lokalny transport zbiorowy
i infrastruktura, 2) Gospodarka nieruchomościami, 3) Ochrona środowiska,
gospodarowanie odpadami, zieleń miejska, 4) Polityka społeczna i seniorzy, 5) Pomoc
osobom niepełnosprawnym, 6) Kultura, kultura fizyczna i turystyka, 7) Ochrona zdrowia,
8) Przeciwdziałanie dysfunkcjom społecznym występującym w mieście, 9) Inne plany
i programy, w tym: Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. W Raporcie
zawarta została również charakterystyka programów strategicznych, które obowiązują
Miasto Radom, z informacją o realizacji zamierzeń i obowiązków z nich wynikających.
Trzecia część Raportu dotyczy informacji z realizacji Budżetu Obywatelskiego w roku 2020.
Przedstawione zostały projekty wybrane przez mieszkańców Radomia po konsultacjach
społecznych w 2019 roku pod nazwą „Budżet Obywatelski 2020” oraz przedstawiono
projekty, które będą realizowane w 2021 roku w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2021”.
W części czwartej przedstawiono budżet Miasta Radomia w 2020 roku. Część piąta
obejmuje uchwały Rady Miejskiej w Radomiu podjęte i realizowane w 2020 roku. W części
szóstej znajdują się szczegółowe informacje o realizacji zadań własnych Gminy i Powiatu
nie ujętych w dokumentach strategicznych. Wyszczególniono 18 kategorii zadań
i przedstawiono stan ich realizacji. Ostatnia część Raportu zawiera sprawozdania
otrzymane ze spółek, w których Gmina Miasta Radom posiada większościowe pakiety
udziałów lub akcji.
Raport zamyka podsumowanie, będące próbą wskazania głównych kierunków działania
Władz Miasta Radomia, osiągniętych rezultatów oraz perspektyw rozwojowych
w kolejnych latach.
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Część I. Radom i Radomianie
Na podstawie studiów literaturowych ciężko jest ustalić założyciela i datę powstania
miasta Radom. Pierwsze zapisy szacuje się na X i XI wiek, a więc na czasy panowania
Mieszka I i Bolesława Chrobrego, kiedy to nad Mleczną powstał gród obronny. Na terenie
tego grodu wzniesiono kościół pod wezwaniem św. Piotra, skąd do dziś utrzymuje się
nazwa tego miejsca „Piotrówka”. W źródłach historycznych nazwa Radom pojawiła się
po raz pierwszy w roku 1155 w bulli papieża Hadriana IV wystawionej dla biskupa
wrocławskiego.
Radom w XI wieku był siedzibą kasztelana sprawującego władzę sądowo-administracyjną.
Na wschodzie osady powstała osada targowa, która przekształciła się w część miasta
pod nazwą „Stary Radom”. W XIII wieku wzniesiono na tym terenie kościół
pod wezwaniem św. Wacława, a wiek później Stary Radom otrzymał prawo średzkie.
Pierwszy przywilej lokalizacyjny datuje się na rok 1360 i 1364 rok, w którym Kazimierz
Wielki nadaje miastu przywilej prawa magdeburskiego.
Najważniejszymi datami, które wpisały się w historię Radomia jest rok 1505, w którym
uchwalono konstytucję „Nihil novi” i Czerwiec 1976 roku, w którym robotnicy z Radomia
jako jedni z pierwszych wyszli na ulicę i protestowali przeciwko polityce władzy. Protest
robotników został brutalnie stłumiony przez władze komunistyczne.

1.1.

Dane geograficzne

Miasto Radom zlokalizowane jest w centralno-wschodniej Polsce, w południowej części
województwa mazowieckiego w dorzeczu środkowej Wisły i Pilicy na Równinie
Radomskiej i Równinie Kozienickiej (północny kraniec miasta). Położone jest w odległości
około: 78 km od Kielc, 100 km od Warszawy, 108 km od Lublina, 135 km od Łodzi, 192 km
od Krakowa, 321 km od Wrocławia, 358 km od Poznania, 442 km od Gdańska, 640 km
od Berlina i 850 km od Kijowa. Szczególnej uwadze zasługuje położenie Miasta Radom
w niewielkiej odległości od Warszawy, Łodzi, Kielc i Lublina.
Odległość Miasta Radomia od przejść granicznych prezentuje się następująco:
• z Rosją: Bezledy (410 km),
• z Litwą: Ogrodniki (396 km),
• z Białorusią: Kukuryki (214 km), Kuźnica Białostocka (350 km),
• z Ukrainą: Hrebenne (250 km), Medyka (280km),
• ze Słowacją: Chyżne (305 km),
• z Czechami: Cieszyn (308km), Kudowa - Słone (445 km),
• z Niemcami: Świecko (555 km), Olszyna (480 km), Zgorzelec (481 km),
• przejście morskie (terminale promowe): Gdańsk (448 km), Gdynia (462 km),
Świnoujście (634 km).
Miasto Radom ze względu na swoje położenie geograficzne stanowi ważny węzeł
komunikacyjny. Leży on na skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych: droga krajowa nr 7
Gdańsk-Kraków (trasa łącząca Północą Europę z Adriatykiem) i droga krajowa nr 12
Poznań-Lublin (połączenie pomiędzy Berlinem i Kijowem). W Radomiu występują również
9

ważne węzły kolejowe, pierwszorzędne, o znaczeniu krajowym: Warszawa-RadomKraków, Radom-Dęblin i Radom-Tomaszów Mazowiecki-Łódź.

1.2.

Demografia Radomia

Ludność zamieszkująca dany region ma znaczący wpływ na rozwój regionalny. Szczególnie
istotnymi elementami jest między innymi wiek, liczebność i poziom wykształcenia
populacji. Na podstawie powyższych elementów ocenia się atrakcyjność danego regionu
z perspektywy ekonomicznej i zachęcenie inwestorów do lokowania w nim swojego
kapitału. Korzystne warunki życia mieszkańców przekładają się na zmniejszenie emigracji
ludności w inne regiony w celu poszukiwania pracy i poprawy jakości życia.

1.2.1.

Ludność Radomia w oparciu o dane statystyczne i rejestrowe

Radom jest czternastym miastem w Polsce pod względem ludności. W roku 20201 miasto
zamieszkiwało 210 532 osób, w tym 99 815 mężczyzn i 110 717 kobiet. W porównaniu
z rokiem 2019 liczba ludności zmniejszyła się o 839 osób w porównaniu z rokiem 2019.
Struktura wiekowa m. Radomia jest podobna do krajowej z negatywną tendencją
starzenia się społeczeństwa.
W Radomiu widoczny jest wzrost liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym (w 2019 roku było 70 osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym, gdzie w 2014 roku 60 na 100). Wzrasta również liczba w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym (liczba ta wzrosła ze 117
w 2014 roku do 139 w 2019 roku). Jednocześnie wzrasta wskaźnik starości obrazujący
odsetek osób w wieku 65 lat i więcej (w 2014 roku liczba ta wynosiła 16, a w 2019 – 20).
Jeśli chodzi o przyrost naturalny to Miasto Radom wykazuje ujemny przyrost naturalny
(różnica pomiędzy ilością urodzeń a ilością zgonów). Natomiast pozytywne dane dotyczą
urodzeń żywych na 1000 ludności i współczynnika dzietności kobiet (urodzenia żywe
na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat), gdzie od 2014 roku widoczny jest niewielki wzrost.
Zmiany dwóch ostatnich wskaźników wskazują na pozytywny trend przyrostu naturalnego
w Radomiu, który w przyszłości może zaowocować zniwelowaniem różnicy pomiędzy
urodzeniami żywymi a zgonami oraz może przyczynić się do poprawy sytuacji
gospodarczej miasta.
W efekcie omówionych wskaźników liczba ludności Radomia maleje. W 2004 roku liczba
ta wynosiła 227 613 osób, w 2015 roku 216 159, a w 2020 roku 210 532. Spadek ludności
w latach 2004 – 2020 wyniósł 7,5 %.

1.2.2.

Prognoza demograficzna

Sporządzona przez GUS Prognoza ludności przewiduje systematyczny spadek ludności
w skali kraju, jak i Miasta Radomia. Problem demograficzny dotyczy również całej Europy,
która balansuje na granicy wymaganego wskaźnika dzietności.
Prognoza przygotowana w 2014 roku przestawia się następująco: w 2025 roku Polskę
zamieszkiwać będzie 37 741 462 osób, w 2030 roku 37 185 073, a w 2040 roku 35 668 232
1

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (dostęp: 26.04.2020r.)
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osób (w 2018 roku liczba ta wynosiła 38 411 148). Sytuacja Radomia przedstawia się
podobnie. W 2020 roku M. Radom zamieszkane było przez 210 532 osób, a prognoza
na 2025 rok zakłada, że liczba ta zmniejszy się do 203 310, w 2030 roku wyniesie 195 424
i w 2040 roku zmaleje do 176 892 osób. Prognozowany spadek liczby mieszkańców
w odniesieniu do Polski wyniesie w 2040 roku 7,7 %, w przypadku Radomia 20,4 %.
O trafności prognoz demograficznych świadczy fakt, że wg prognoz liczba mieszkańców
Radomia miała wynieść w 2020 roku 211 515 osób i taki był właściwie stan rzeczywisty
(211 371 osób).
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Część II. Plany i programy strategiczne obowiązujące Miasto Radom
oraz informacja o realizacji obowiązków i zamierzeń z nich
wynikających
2.1. Komunikacja, lokalny transport zbiorowy i infrastruktura
Rozwój infrastruktury, zwłaszcza infrastruktury komunikacyjno-transportowej ma istotne
znaczenie dla rozwoju miasta. Inwestycje infrastrukturalne są czynnikiem, na który
zwracają uwagę potencjalni inwestorzy poszukujący miejsca dla swojej działalności,
a zatem ich wkład w rozwój regionalny jest znaczny. Decydującym celem jest
więc stworzenie odpowiedniej sieci infrastrukturalnej, która da potencjalnym
przedsiębiorcom optymalne możliwość wykorzystania ich potencjału. Słabo rozwinięta
infrastruktura, techniczna i instytucjonalna, może stanowić istotną barierę rozwojową.
Miasto Radom posiada sprecyzowane plany rozwoju infrastruktury i konsekwentnie je
realizuje.

2.1.1. Plan Rozwoju Podstawowego Układu Drogowego Miasta Radomia na lata
2011-2020
„Plan rozwoju podstawowego układu drogowego miasta Radomia na lata 2011 – 2020”
z założenia ma służyć jednostkom zarządzającym miastem do ustalania priorytetów
i kierunków rozwoju komunikacyjnego miasta w zakresie inwestycji drogowych
na następne lata. Wpisany jest w ciąg ustawowo wymaganych dokumentów – jest
rozwinięciem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Radomia” w zakresie komunikacji (część drogowa), oraz będzie materiałem
wejściowym dla opracowania interdyscyplinarnego zintegrowanego programu/strategii
rozwoju transportu miejskiego, oraz planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego. Spośród całościowego zbioru zadań inwestycyjnych, zakresem
tego planu objętych zostało jedenaście inwestycji, wskazanych jako kluczowe.
Kluczowe inwestycje oraz stan ich zaawansowania:

Lp.

Nazwa inwestycji

Przebudowa miejskiego fragmentu
drogi krajowej nr 12 w Radomiu - ul.
1905 Roku, na odc. od ul.
1 Limanowskiego do wiaduktu w ul.
Grzecznarowskiego
wraz
z dwupoziomowym skrzyżowaniem
z ul. Młodzianowską.

Stan realizacji

Termin
zakończenia

Etap I i II
05.2011
Zrealizowano
Etap III
06.2009r.
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Uwagi
Etap I i II odc.
od wiaduktu w ul.
Grzecznarowskiego
do ul. Mariackiej
Etap III od ul.
Mariackiej do ul.
Limanowskiego.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 737 - ul. Kozienickiej na odc.
2
od ronda ks. J. Popiełuszki do granic
miasta.

Zrealizowano

11.2010r.

Rozbudowa drogi krajowej nr 9 ul. Słowackiego na odc. od Al.
3
Wojska Polskiego (Rondo Matki
Bożej Fatimskiej) do granic miasta.

Zrealizowano

11.2010r

Budowa trasy N-S łączącej węzeł
4 Młodzianowska - Czarna z III Etapem
Obwodnicy południowej.

W trakcie
realizacji

09.2021r.

Zrealizowano

07.2014r.

Budowa węzła komunikacyjnego
na skrzyżowaniu
6
ul. Młodzianowskiej z ul. Czarną
i projektowaną trasą N-S.

Zrealizowano

11.2016r.

Budowa drogi powiatowej - ulicy
7 Młodzianowskiej
na odc.
od
ul. Orzechowej do ul. Godowskiej.

Zrealizowano

11.2016r.

Rozbudowa drogi krajowej nr 9 ul
Żółkiewskiego
na odc.
od skrzyżowania
z Al.
Wojska
8 Polskiego wraz z przebudową drogi
krajowej nr 12 - ul. Zwolińskiego
na odc. od ronda ks. J. Popiełuszki
do granic miasta Radomia.

Zrealizowano

12.2020r.

Budowa
trasy
N-S
na odc.
9 od
ul.
Prażmowskiego
do
ul. Żeromskiego.

Zrealizowano

11.2019r.

5

Budowa
miejskiej
południowej.

obwodnicy

Rozbudowa drogi powiatowej ul.
Mieszka
I na odc.
od
10 ul.
Żółkiewskiego
do
ul. Aleksandrowicza wraz z budową
przedłużenia do ul. Witosa.

I Etap
10.2012r.

I Etap od ul.
Żółkiewskiego do
ul. Ofiar Firleja.

Zrealizowano
II Etap
12.2015r.
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II Etap od
ul. Ofiar Firleja do
ul. Witosa.

Rozbudowa drogi krajowej nr 9 11 Al. Wojska Polskiego na odc. od
ul. Kozienickiej do ul. Słowackiego.

Zrealizowano

12.2020r.

W roku 2020 realizowane były następujące inwestycje w w/w Programie:
1. Budowa trasy N-S łączącej węzeł Młodzianowska - Czarna z III Etapem Obwodnicy
południowej - inwestycja w trakcie realizacji;
2. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 - ul Żółkiewskiego na odc. od skrzyżowania
z Al. Wojska Polskiego wraz z przebudową drogi krajowej nr 12 - ul. Zwolińskiego
na odc. od ronda ks. J. Popiełuszki do granic miasta Radomia - inwestycja
zakończona;
3. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 - Al. Wojska Polskiego na odc. od ul. Kozienickiej
do ul. Słowackiego - inwestycja zakończona.

2.1.2. Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
na lata 2013 – 2025
Celem głównym planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Radomiu
i gminach ościennych, które podpisały z Miastem Radom porozumienia międzygminne
w sprawie powierzenia organizacji transportu publicznego, jest zapewnienie
funkcjonowania transportu zbiorowego według zasad zrównoważonego rozwoju
transportu, którego głównym przejawem jest udział transportu zbiorowego w przewozach
na poziomie nie mniejszym niż 50% i wzrost udziału w obsłudze miasta pojazdów
transportu zbiorowego spełniających najwyższe normy czystości spalin.
W 2020 roku w ramach działań przewidzianych w przedmiotowym planie zrealizowano
zadania:
• Zakup i montaż 15 wiat przystankowych wyposażonych w oświetlenie
i gabloty reklamowe w ramach projektu rozwoju zrównoważonej mobilności
miejskiej.
• Zakup i montaż 20 tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej
i 10 stacjonarnych automatów biletowych w ramach projektu rozwoju
zrównoważonej mobilności miejskiej.
• Zakup 10 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą obejmującą
2 stacje ładowania pantografowego na przystankach końcowych oraz
10 punktów wolnego ładowania na terenie zajezdni w ramach projektu rozwoju
zrównoważonej mobilności miejskiej.
• Zakup i montaż 10 wiat przystankowych w ramach przebudowy al. Wojska
Polskiego.
• Zakup i montaż 1 wiaty przystankowej w ramach budowy ścieżki rowerowej na ul.
Brata Alberta.
• Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w ramach przebudowy ulicy
Szydłowieckiej.
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Zrealizowano postępowanie przetargowe na za zakup 9 autobusów elektrycznych wraz
z infrastrukturą obejmującą 1 stację ładowania pantografowego na przystanku końcowym
Os. Michałów oraz 9 punktów wolnego ładowania na terenie zajezdni. Zadanie
realizowane samodzielnie przez MPK w Radomiu Sp. z o.o.

2.1.3. Plan inwestycyjny Gminy Miasta Radomia w ramach Planu Inwestycyjnego
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Radomskiego Obszaru Strategicznej
Interwencji
W oparciu o art. 36 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013, art. 7 Rozporządzenia
EFRR 1301/2013 oraz art. 30 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 został wprowadzony w obecnym RPO WM 2014-2020 ZIT, czyli mechanizm
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Na Mazowszu został on opracowany dla Warszawy
i obszaru funkcjonalnego wokół stolicy. Zarząd województwa podjął decyzję, by podobny
mechanizm wprowadzić w innych częściach województwa. Stworzone zostały
więc Regionalne Inwestycje Terytorialne, które miały stać się dla samorządów lokalnych
inspiracją do wspólnego planowania najważniejszych inwestycji. Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne (ZIT) i wywodzące się od nich Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT)
to instrumenty polityki miejskiej, kierowane do miast i ich obszarów funkcjonalnych.
W każdym regionie/subregionie liderem jest główne miasto – Ciechanów, Ostrołęka,
Płock, Radom i Siedlce. Jest ono koordynatorem planu inwestycyjnego. W planach
zawarte są grupy projektów, które są realizowane przez samorządy lub partnerstwa.
Projekty zgłoszone w ramach RIT mają zintegrowany charakter, to znaczy, że grupy (tzw.
wiązki) projektów wspólnie rozwiążą jakiś problem i jednocześnie wesprą rozwój danego
obszaru terytorialnego.
Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej i ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju, ZIT-y i RIT-y miały więc działać, jako narzędzie rozwoju miast, ale w rozumieniu
funkcjonalnym, tj. wychodzącym poza granice administracyjne miast, jednak w granicach
obszarów funkcjonalnych uzasadnionych badaniami i analizami. Diagnoza i uzasadnienie
obszaru, identyfikacja barier, potencjałów i wyzwań rozwojowych oraz opis planowanych
działań znalazły się w treści opracowanego dokumentu.
Plan Inwestycyjny Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Radomskiego Obszaru
Strategicznej Interwencji opiera się na dwóch obszarach tematycznych – zdrowie
i rewitalizacja: „Poprawa dostępności mieszkańców regionu radomskiego do wysokiej
jakości usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia” oraz „Ożywienie społecznogospodarcze obszarów kryzysowych”
W 2020 r. nie podpisano żadnych nowych umów w ramach RPO WM na zadania
wpisane do planu RIT.
W 2020 roku realizowano projekty na podstawie umów podpisanych w 2018 r.
w ramach RPO WM na zadania wpisane do planu RIT:
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•

Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia
dostępności usług medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży (sprzęt medyczny),
• Zwiększenie
efektywności
energetycznej
Budynku
Głównego
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu,
• Termomodernizacja SP ZZOZ w Kozienicach.
W 2020 roku realizowano również projekty na podstawie umów podpisanych
w 2017 roku:
• Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska
4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku - etap 1,
• Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania danych
medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach,
• Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą
na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze.
Gmina Miasta Radomia zrealizowała projekt główny z obszaru rewitalizacji „Rewitalizacja
nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz
z zagospodarowaniem placu Rynku - etap 1” – „Kamienica Deskurów” na łączną kwotę
36 497 948,96 zł, w tym dofinansowanie 19 307 696,46 zł.

2.1.4. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2016-2020
,,Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich w Radomiu Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2016 – 2020” uchwalony został przez Radę
Miejską na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U z 2016 r. poz. 446) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2015
r. poz. 139 ze zm.).
Plan ten stanowi kolejny etap w działaniach przedsiębiorstwa i ma na celu poprawę
jakości życia mieszkańców Radomia poprzez umożliwienie im dostępu do sieci miejskiej
oraz modernizację istniejącej infrastruktury w celu świadczenia jeszcze lepszej jakości
usług teraz i w przyszłości.
Zadania inwestycyjne w rama realizacji planu ukierunkowane są w głównej mierze na:
• zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód
i do ziemi oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej zgodnie z Krajowym
Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych i Strategią Gospodarki Wodnej,
• rozwiązanie problemów związanych z awaryjnością sieci wodociągowej,
• zagwarantowanie możliwości dostarczania wody o odpowiednim ciśnieniu
i wymaganej jakości,
• eliminację wtórnego zanieczyszczenia wody,
• zmniejszenie awaryjności systemu kanalizacyjnego a przez to zahamowanie
postępującego zanieczyszczenia gleby i wód powierzchniowych ściekami,
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•

•
•
•
•
•

rozdział sieci z ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową, co
umożliwi lepsze zasilenie poszczególnych cieków powierzchniowych i przyczyni się
do poprawy lokalnych stosunków wodnych,
rozdział kanalizacji ogólnospławnej w celu zmniejszenia opłat środowiskowych,
zapewnienie odpowiedniej jakości wody do spożycia dzięki zastosowaniu
nowoczesnych technologii uzdatniania;
zapewnienie monitoringu sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
optymalizację gospodarki osadowej z hermetyzacją komór biologicznych
na terenie oczyszczalni ścieków,
modernizację automatyki, sterowania pracą oczyszczalni ścieków wraz z zakupem
niezbędnego wyposażenia.

Realizacja w/w zadań ma na celu przede wszystkim przyrost i poprawę infrastruktury,
polepszenie stanu środowiska, zwłaszcza w obszarze gospodarki wodno-ściekowej,
a w konsekwencji poprawę jakości życia mieszkańców.
Działania realizowane w 2020 roku w ramach Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2020.
Inwestycje własne na kwotę 3 mln 561 tys. zł:
a/ wodociągowe 520 tys. zł
W ramach realizacji zadań inwestycyjnych na sieci wodociągowej w 2020 roku
wybudowano łącznie 1.042,30 m.b. nowych sieci wodociągowych - efekty rzeczowe
dla wybudowanych sieci wodociągowych:
Lp.

Zakres robót
Sieć wodociągowa w ulicach

Sieć wodociągowa
Średnica
(m.b.)
Ø 110 mm
60,50

Przyłącza wodociągowe
ilość
(m.b.)
-

1.

Brzustowska

2.

Nasypowa

Ø 110 mm

120,70

-

-

3.

Wodociągowa Etap II

Ø 110 mm

85,00

-

-

4.

Wodociągowa Etap III

Ø 110 mm

137,00

-

-

5.

Fundowicza

Ø 110 mm

118,00

-

6.

Nowacia

-

Idalińska

150,50
120,50
115,00

-

7.

Ø 160 mm
Ø 110 mm
Ø 110 mm

-

-

8.

m. Sołtyków, Makowiec gm.
Skaryszew

Ø 110 mm
Ø 160 mm

78,10
10,00

-

-

9.

Godowska

Ø 160 mm

47,00

-

-

1.042,30

-

-

RAZEM
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Pozostałe koszty inwestycji w Zakładzie Wodociągowym związane były z przygotowaniem
do modernizacji budynku techniczno-administracyjnego na terenie bazy przy ul. Filtrowej
oraz modernizacją i rozbudową systemu alarmowego na Ujęciu Wody Potkanów.
b/ kanalizacja sanitarna 1 261 tys. zł
W ramach realizacji zadań inwestycyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej w 2020 roku
wybudowano łącznie 1.702,90 m.b. sieci kanalizacji sanitarnej - efekty rzeczowe dla
wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej:
Lp.

Zakres robót
Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach

Sieć kanalizacji sanitarnej
(m.b.) Ø 200 mm
-

Odgałęzienia boczne
ilość

1.

Warszawska

2.

Nasypowa

119,00

-

-

3.

Wolanowska

108,80

-

-

4.

Nowacia

307,10

-

-

5.

Idalińska

106,00

-

-

6.

Radostowska

766,00

56

308

7.

Godowska

26,00

-

-

8.

Starokrakowska, tłoczny Ø90mm

270,00

-

-

1.702,90

57

320

RAZEM

1

(m.b.) Ø 160 mm
12,00

c/ kanalizacja deszczowa 692 tys. zł
W ramach realizacji zadań inwestycyjnych na sieci kanalizacji deszczowej w 2020 roku
wybudowano łącznie 234,00 m.b. sieci kanalizacji deszczowej – efekty rzeczowe dla
wybudowanych sieci kanalizacji deszczowych
Lp.

Sieć kanalizacji deszczowej
w ulicach

Zakres robót
Sieć kanalizacji
deszczowej

Sieci kanalizacji deszczowej budowa

(m.b.)

1.

Esterki

28,80

2.

Od zbiornika wstępnego Stawów
Godowskich do ul. Godowskiej

205,20

RAZEM
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Przykanaliki

Przykanaliki

ilość

m.b.

-

-

-

-

d/ zakupy inwestycyjne 1mln 50 tys. zł.
Zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 1 mln 50 tys. zł:
•

•
•
•
•

zakup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych od Inwestorów prywatnych
w ulicach Skaryszewskiej bocznej, Wojdana oraz M. Fołtyn – koszt zakupów
wyniósł 460 tys. zł;
zakup środków transportu wyniósł 162 tys. zł.;
zakup urządzeń i narzędzi specjalistycznych dla potrzeb Ujęć Wody
oraz Oczyszczalni Ścieków wg bieżących potrzeb - koszt zakupu wyniósł 223 tys. zł.;
zakup sprzętu komputerowego – koszt zakupów wyniósł 135 tys. zł.;
-zakup wartości niematerialnych i prawnych, których koszt wyniósł 70 tys. zł.;

Realizacja projektu „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno–ściekowej
na terenie aglomeracji Radom – III etap”
•
•
•
•
•

wartość projektu brutto: 363 248 359,00 zł,
wartość projektu netto: 297 048 735,00 zł,
wartość kosztów kwalifikowanych: 295 313 290,00 zł,
wartość wydatków kwalifikowanych: 221 483 267,50 zł,
dotacja z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko: 188 260 777,37 zł.
Zadania odebrane i przekazane na majątek Spółki W.M. w 2020 roku w ramach
w/w Projektu:
• Kontrakt nr 2 pn.: „Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej w wybranych ulicach dzielnicy "Śródmieście””. Kontrakt
zrealizowany przez firmę „Inżynieria Rzeszów S.A”. Data podpisania umowy
05.06.2018r. Kontrakt zakończono i odebrano w dniu: 16.12.2019r. Data
zawiadomienia o zakończeniu budowy (uprawomocniona): 28.05.2020r.
• Kontrakt nr 10 pn.: "Budowa i modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej w dzielnicy Planty". Kontrakt zrealizowany
przez firmę INSTAL-GLOB. Data podpisania umowy 11.06.2018r. Kontrakt
zakończono i odebrano w dniu: 27.12.2019r. Data zawiadomienia o zakończeniu
budowy (uprawomocniona): 08.06.2020r.
• Kontrakt 24 pn.: "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej z rozdziałem
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Zubrzyckiego i Rodziny Ziętalów”.
Kontrakt zrealizowany przez firmę PP „Jadex”. Data podpisania umowy
10.10.2018r. Kontrakt zakończono i odebrano w dniu: 17.01.2020r. Data
zawiadomienia o zakończeniu budowy (uprawomocniona): 07.09.2020r.
W ramach realizacji zadań inwestycyjnych objętych Projektem jw. w 2020 roku:
• wybudowano 2 294,2 m sieci wodociągowej;
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• przebudowano 149,1 m sieci wodociągowej;
• wybudowano 5 922,8 m sieci kanalizacji sanitarnej.
• przebudowano 7 462,01 m sieci kanalizacji sanitarnej.
• wybudowano 829,59 m sieci kanalizacji deszczowej.
• przebudowano 2 525,04 m sieci kanalizacji deszczowej.
Nakłady inwestycyjne w 2020 roku na realizację przedsięwzięcia wyniosły 55 649 261,96 zł
i zostały sfinansowane w następujący sposób:
• środki własne: 15 164 890,58 zł,
• dotacja z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko: 40 484 371,38 zł.

2.2. Gospodarka nieruchomościami
Zgodnie z art. 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. u. 2020 poz. 65) Gminnym
zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta,
a gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności, o których
mowa w art. 23 ust. 1, a ponadto na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu.

2.2.1. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Radomia (miasta
na prawach powiatu Radom) położonych na terenie miasta Radomia w latach
2020 – 2022
Gmina Miasta Radomia gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami
racjonalnej gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając
w pierwszej kolejności potrzeby społeczności lokalnej oraz realizację zadań publicznych.
Nieruchomości pozostające w zasobie, które nie zostaną zagospodarowane w trybie
sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie lub trwały zarząd są
wydzierżawiane lub wynajmowane, a także użyczane. Program gospodarowania
nieruchomościami gminnymi zasobu na lata 2020-2022 zakłada kontynuację
dotychczasowych umów dzierżawy, najmu i użyczenia, a także zawieranie nowych umów
w oparciu o wpływające wnioski. Realizacja programu zagospodarowania nieruchomości
nastąpi zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami, wynikającymi
z obowiązujących przepisów prawa
Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot
własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości
będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.
W roku 2020 gospodarowano nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu Gminy
Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu Radom) poprzez ich udostępnianie
oraz nabywanie nieruchomości do zasobu. Działania te były realizowane w szczególności
w trybie sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawy, najmu
oraz ustanowienia prawa trwałego zarządu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa oraz pod kątem oceny możliwości udostępnienia nieruchomości
ze względu na położenie, możliwość zagospodarowania oraz gospodarność i racjonalność
działania. Czynności te były podejmowane z urzędu oraz na wniosek osób fizycznych, osób
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prawnych oraz państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej.
W ramach sprzedaży w 2020r. zostały zbyte nieruchomości ujęte w planie:
L.p.
Adres
tryb
Powierzchnia w m2
1
Limanowskiego 93 dz. nr 1/4
Przetarg
1011
2
Warszawska 214/216 dz. nr 2/4, 2/6 Przetarg
2025
3
Juliusza 18 dz. nr 38
Przetarg
504
4
Jackiewiczowej dz. Nr 624/2
Bezprzetargowo
11
5
Szeroka dz. nr 236/11
Bezprzetargowo
79
6
Fabryczna dz. nr 20
przetarg
103
7
Gościnna dz. nr 197/30
Przetarg
139
8
Inwestycyjna 4 dz. nr 275/9
Bezprzetargowo
3010
9
Ofiar Firleja 45A dz. nr 50
Bezprzetargowo
3216
10
Struga dz. 70/12
Przetarg
90
11
Langiewicza dz. 90/35
Bezprzetargowo
143
12
Okulickiego/Odrzańska dz. 50/8, Przetarg
2172
50/10
13
Inwestycyjna dz. 275/11
Przetarg
3010
14
Pasterska dz. 25/16
Przetarg
6299
15
Kwiatkowskiego dz. 256/12
Bezprzetargowo
314
16
Kwiatkowskiego dz. 300/3
Bezprzetargowo
1718
17
Miodowa dz. 608/29
Przetarg
166
18
Promyka (udział) dz. 42
Przetarg
689
W ramach Planu, w 2020r. pozyskano działki ujęte w planie:
L.p.
Adres
tryb
1.
Witosa dz. nr 41/5
Nabycie
2.
Łokietka dz. 350/157
Darowizna
3.
Rolnicza dz. 165/5, 165/7, 165/9, Nabycie
165/11
4.
Kuronia dz. 79/2
Nabycie
5.
6.
7.
8.

Piotra Skargi dz. 239/2
Mleczna dz. 72/1, 72/2, 72/9, 167/1,
167/2,
Godowska dz. 148/8
Stara Żelazna/Warsztatowa dz. 53,
108/1

powierzchnia
810
906
441
1348

Darowizna
Darowizna

124
1772

Darowizna
Nabycie

598
1636

Oprócz ww. nieruchomości nabyto także nieruchomości nie ujęte w niniejszym planie.
L.p.
Adres
tryb
powierzchnia
1.
Pallotyńska dz. 13/1
Nabycie
56
2.
Ks. T. Ofiary dz. 29/40
Darowizna
128
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3.

Mleczna dz. 167/3

Darowizna

53

2.2.2. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Miasta Radomia na lata 2020-2024
Opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
jest realizacją obowiązku, który nakłada art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
(j.t. Dz. U z 2019 r poz. 1182 ze zm.). Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, zgodnie z art. 4 cyt. wyżej Ustawy, należy
do zadań własnych gminy.
Zgodnie z art. 21 ust 2 cytowanej wyżej ustawy Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych
lat i obejmować w szczególności:
1)
prognozę
dotyczącą
wielkości
oraz stanu
technicznego
zasobu
mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale
socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;
analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu
2)
technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;
3)
planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;
zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;
4)
5)
sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie
zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;
6)
źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
7)
wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej
eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu
nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli,
a także wydatki inwestycyjne;
opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację
8)
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:
a)
niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków
i lokali,
b)
planowaną sprzedaż lokali.
Celem Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta
Radomia jest:
• określenie podstawowych założeń i wytycznych działania gminy w sferze
mieszkaniowej,
• wdrożenie racjonalnej polityki mieszkaniowej zmierzającej do zwiększenia
możliwości zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych najuboższych mieszkańców
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•
•
•
•
•

Gminy w tym przyjęcie priorytetów, które w maksymalny sposób pozwolą
wykorzystać istniejący zasób mieszkaniowy,
poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu,
określenie polityki czynszowej,
zwiększenie efektywności zarządzania zasobem mieszkaniowym,
poprawa warunków zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu Gminy,
racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy.

W 2020 r. zrealizowano 387 umów na najem lokali mieszkalnych i 261 na najem lokali
socjalnych, ponadto sprzedano 24 lokale mieszkalne i 7 użytkowych.
Wydatki poniesione w związku z obsługą mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radom
w 2020 r.:
RODZAJ WYDATKU

KWOTA

Remonty bieżące lokali

689 541,53 zł

Remonty bieżące lokali socjalnych

166 681,24 zł

Konserwacje bieżąca budynków i urządzeń

478 451,19 zł

Konserwacje instalacji gazowych

6 890,61 zł

Konserwacje instalacji elektrycznych
Wydatki na zakup mediów w zasobie lokalowym
Zakup usług remontowych i konserwacyjnych
w zasobie lokalowym
Wydatki na koszty eksploatacyjne w zasobie
lokalowym

190 014,85 zł
6 060 944,08 zł
4 111 302,04 zł
5 823 899,96 zł
17 527 725,50 zł

SUMA

Przychody Gminy Miasta Radomia z tytułu udostępniania lokali stanowiących
Mieszkaniowy Zasób Gminy wyniosły 15 929 312,33 złotych.

2.3.

Ochrona środowiska, gospodarowanie odpadami, zieleń miejska

Jednym z podstawowych czynników rozwoju jest środowisko naturalne. Jego elementy
stanowią o potencjale danego regionu, jak również mogą być przeszkodą w tym procesie.
O potencjale gospodarczym świadczy dostępność, zagospodarowanie i korzystne
położenie terenów o określonych i pożądanych cechach fizycznych oraz wartości.
Współcześnie coraz większego znaczenia nabiera również stan roślinności występującej
na danym terytorium, a to za sprawą stale rosnącej popularności zdrowego trybu życiu
oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Świat roślinny jest zatem istotny
nie tylko z perspektywy ludności lokalnej, ale także w odniesieniu do potencjału
turystycznego oraz rekreacyjno-wypoczynkowego.
Rozwój transportu drogowego, przewozu osób oraz ładunków, a także istniejąca duża
ilość palenisk węglowych utrudnia ochronę środowiska. Gmina m. Radom przystąpiła
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do programu zastępowania palenisk węglowych kotłami gazowymi. Przy dużych i szybkich
trasach stara się redukować poziom hałasu za pomocą ekranów akustycznych oraz dąży
do restrukturyzacji obszarów zdegradowanych. Poniżej przedstawione zostały kluczowe
programy ochrony środowiska dla Miasta Radomia jak również o stopniu ich realizacji
w 2020 roku.

2.3.1. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Radomia na lata 2013-2016
z uwzględnieniem lat 2017-2020
W 2020 r. obowiązywał „Program Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 20092012 z uwzględnieniem 2017– 2020”.
Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z art. 17 ust. 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.
zm.), która określa ramy całokształtu działań mających na celu właściwe wykorzystanie
oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, spójne z dokumentami
opracowywanymi na szczeblu krajowym i wojewódzkim.
Przedstawione w POŚ zagadnienia ochrony środowiska ujęte są w sposób kompleksowy,
z wyznaczeniem celów średnio- i krótkookresowych wraz z określeniem kierunków
działań i zadań z zakresu wszystkich sektorów środowiska.
Cel nadrzędny długookresowej polityki w obszarze ochrony środowiska został
sformułowany jako:
„Rozwój społeczno-gospodarczy miasta Radomia z poszanowaniem zasad ochrony
środowiska podstawą poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”.
W strukturze Programu dla głównych obszarów środowiska sformułowano zadania
priorytetowe (priorytety ekologiczne):
• Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego
• Ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych
• Poprawa jakości powietrza atmosferycznego
• Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym środowiska oraz
minimalizacja ich skutków w razie ich wystąpienia
• Ochrona ludności przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych
• Ochrona systemu przyrodniczego miasta
• Edukacja ekologiczna społeczeństwa
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, z realizacji Programu
co 2 lata sporządzany jest raport. Celem raportu jest przedstawienie stopnia realizacji
przewidzianych do osiągnięcia w Programie celów krótkookresowych, kierunków działań
oraz zadań w zakresie ochrony środowiska.
Przedmiotowy raport pn.: „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta
Radomia na lata 2013 - 2016 z uwzględnieniem lat 2017 - 2020" (lata 2018-2019) został
przedstawiony Radzie Miejskiej w Radomiu na sesji w dniu 29.03.2021r.
W w/w Raporcie został omówiony szczegółowo stopień realizacji zadań zaplanowanych
w latach 2018 – 2019.
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W dniu 29.03.2021 r. został uchwalony nowy „Programu ochrony środowiska dla miasta
Radomia na lata 2021 – 2026 z perspektywą do roku 2030” – uchwała
Nr LV/487/2021 Rady Miejskiej w Radomiu.
Dokument opisuje stan środowiska, identyfikuje również faktyczne i potencjalne
zagrożenia dla jego jakości oraz wskazuje główne kierunki działań jakie winny być
podejmowane w celu minimalizowania niekorzystnych zmian w środowisku. Program
określa również szczegółowo poszczególne zadania i aktywności podejmowane
(lub przewidziane do podjęcia w okresie programowania) przez różne jednostki wraz ze
wskazaniem oczekiwanych efektów.
Ogółem w w/w Programie w ramach poszczególnych sektorów i określonych dla nich
kierunków działań przewidziano do realizacji w okresie sprawozdawczym 74 zadania,
w tym 40 zadań inwestycyjnych i 34 zadania pozainwestycyjne. Oceny zgodności
wykonanych zadań dokonano dla wszystkich planowanych zadań zamieszczonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2.3.2. Program obniżenia niskiej emisji na terenie miasta Radomia na lata 20102017 z perspektywą do 2024 roku
Program jest realizowany na podstawie Uchwały Nr 720/2014 Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej
na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła
ciepła. Celem poprawy stanu jakości powietrza na terenie Gminy Miasta Radomia został
przyjęty Regulamin stanowiący załącznik do przedmiotowej uchwały, który określa zasady
udzielania dotacji celowej. Dotacja udzielana jest na wymianę systemów ogrzewania
w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy
Miasta Radomia, polegającą na likwidacji palenisk węglowych i trwałym ich zastąpieniu
przez nowe źródło ogrzewania w postaci:
1) ogrzewania gazowego;
2) ogrzewania elektrycznego;
3) ogrzewania olejowego;
4) podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Program obniżania niskiej emisji do atmosfery na terenie Radomia w 2020 r. był
realizowany w ramach programu „Czyste Powietrze”, jak również w zakresie działań
określonych w „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Radomia”.
W 2020 r. nie było dofinansowania związanego z wymianą palenisk węglowych
na ekologiczne źródła ogrzewania z budżetu Gminy Miasta Radomia.

2.3.3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia
Celem strategicznym dokumentu jest dążenie do utrzymania niskoemisyjnego wzrostu
gospodarczego i zaspokajania potrzeb społeczeństwa tj. rozwoju gospodarczospołecznego Gminy Miasta Radomia do roku 2020 następującego bez wzrostu
zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną.
Na potrzeby PGN wykonana została kompleksowa inwentaryzacja emisji gazów
cieplarnianych z obszaru miasta Radomia, a także analiza możliwości redukcji zużycia
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energii oraz ocena możliwych do osiągnięcia efektów ekologicznych. W PGN ujęte zostały
działania niskoemisyjne mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
do powietrza. Obejmuje cały obszar gminy, a działania operacyjne w nim zawarte
obejmują okres od 2015 do 2020 roku. Realizacja działań przewidzianych w PGN
wpisuje się w działania na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego w zakresie
redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych oraz redukcji zużycia energii finalnej.
W 2020 roku były realizowane działania, które zostaną wyszczególnione w raporcie za lata
2019-2020 zaplanowanym do opracowania w 2021 roku.

2.3.4. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta
Radomia
Program został przyjęty Uchwałą Nr 765/2010 Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 28.06.2010 r.
Odpady
zawierające
azbest
odbierane
są
bezpłatnie
od mieszkańców
i przekazywane do unieszkodliwienia. Całość kosztów związanych z załadunkiem,
transportem i unieszkodliwieniem w/w odpadów finansowane jest z budżetu Gminy
Miasta Radomia. Natomiast koszty związane z demontażem wyrobów azbestowych
oraz zakupem nowych materiałów budowlanych i ich montażem pokrywa właściciel,
zarządca lub użytkownik wieczysty. Na terenie Gminy Miasta Radomia” w 2020 roku
odebrano od mieszkańców z terenu Radomia 118,66 [Mg] ton odpadów azbestowych
na kwotę 40 523,18 zł. Zrealizowano odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów
azbestowych z 59 wniosków.

2.3.5. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia
Program został przyjęty Uchwałą nr 670/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja
2018 roku (dokument obowiązujący).
Podstawa prawna opracowania „Programu (…)”:
• obowiązek opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem
w następstwie zrealizowanych wcześniej map akustycznych wynika
bezpośrednio z art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska
(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz uregulowań Dyrektywy
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r.
odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. U.
UE. L. 189. 12 z dnia 18 lipca 2002 r.).
• umowa z dnia 3 lutego 2017 r. na „Opracowanie mapy akustycznej
oraz programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia”
zawarta pomiędzy Gminą Miasta Radomia a konsorcjum firm, w składzie:
Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o., Akustix Sp. z o.o. o., Ecoplan Jarosław
Kowalczyk.
Podstawa merytoryczna opracowania „Programu (…)”
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Podstawą merytoryczną opracowania Programu stanowi Mapa akustyczna Radomia
z 2017 r. opracowana w ramach etapu I ww. umowy.
1. Cel opracowania Mapy akustycznej miasta Radomia:
• identyfikacja istniejącej sytuacji akustycznej na badanym obszarze,
• wyznaczenie rejonów, na których wystąpiło przekroczenie wartości
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tzw. rejonów konfliktów),
• oszacowanie liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas
w poszczególnych obszarach miasta,
• oszacowanie możliwych zmian klimatu akustycznego w związku
z opracowanym programem ochrony środowiska przed hałasem.
Niniejsza mapa dostępna jest na stronie internetowej
http://mapa-akustyczna.umradom.pl/layout/Main.aspx
2. Cel opracowania „Programu (…)”:
• określenie zestawu i wskazanie priorytetów dla niezbędnych działań
przeciwhałasowych na terenach, na których poziomy hałasu przekraczają
poziomy dopuszczalne,
• ocena działań przewidzianych do realizacji w ramach poprzednio
opracowanego „Programu (…)
Niniejszy dokument dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.radom.pl w zakładce
środowisko - plany i programy.
Realizacja zadań ujętych w „Programie (…).
Jednostką odpowiedzialną za realizacje zadań ujętych w „Programie (…) jest Miejski
Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad poprzez każdorazową analizę realizowanych inwestycji, co do zgodności
z programem i zapewnienia bezpieczeństwa akustycznego.

2.3.6. Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023
W dniu 29 sierpnia 2016 roku Uchwałą nr 346/2016 Rady Miejskiej w Radomiu został
przyjęty do realizacji „Program Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”
(PR). Dokument wskazuje najbardziej zdegradowaną część miasta (Śródmieście z Miastem
Kazimierzowskim) oraz jej potrzeby w zakresie realizacji przedsięwzięć społecznych
i inwestycyjnych, mających na celu kompleksową odnowę i rozwój tego terenu. Program
rewitalizacji jest również niezbędny w procesie aplikowania o fundusze strukturalne
na dofinansowanie zadań rewitalizacyjnych. Wynikanie konkretnego przedsięwzięcia
z programu rewitalizacji wpisanego do Wykazu programów rewitalizacji Województwa
Mazowieckiego prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego jest warunkiem koniecznym aplikowania o fundusze strukturalne
przeznaczone na rewitalizację oraz premiowane dodatkowymi punktami w konkursach
z innych obszarów. Od początku realizacji PR zostało ukończone sześć przedsięwzięć:
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•

przedsięwzięcie nr 5 „Galeria sztuki współczesnej - organizacja cyklicznych
wydarzeń artystycznych w „Galerii 58", jak również w przestrzeni publicznej,
• przedsięwzięcie nr 17 „Adaptacja budynku przy ul. J. Kilińskiego 20 na potrzeby
Publicznego Przedszkola nr 4,
• przedsięwzięcie nr 15 „Rewitalizacja obiektów po Archiwum Państwowym przy ul.
Rynek 1,
• przedsięwzięcie nr 1 Radomskie Centrum Wspierania Rodziny (RCWR),
• przedsięwzięcie nr 16 „Rewitalizacja nieruchomości Rwańska 2/ Rynek
15/Rwańska 4/Rynek 14 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku,
• remont i przebudowa kamienicy na obszarze Miasta Kazimierzowskiego
w Radomiu przy ul. Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 wraz
z otoczeniem.
Sztandarowym projektem w 2020 roku była ukończona inwestycja dotycząca rewitalizacji
nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15, Rwańska 4/ Rynek 14/Grodzka 1 wraz
z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu – etap I (tzw. kamienicy Deskurów) - okres
realizacji tego zadania trwał od 27.04.2017r.- 23.09.2020 r., a jego całkowity koszt
wyniósł: 36 591 325, 33 zł.:
• w tym środki własne: 17 190 252,50 zł.,
• dofinansowanie środków unijnych i Budżetu Państwa: 19 307 696,46 zł.
W ramach przeprowadzonych robót rewitalizacyjnych dostosowano istniejący obiekt
do potrzeb
budynku
użyteczności
publicznej.
Uzyskano
pomieszczenia
z przeznaczeniem na funkcję muzealną, edukacyjną i usługowo-biurową.
Zgodnie z harmonogramem w PR, w 2020 roku zaplanowano zakończenie dziewięciu
przedsięwzięć, w 2021 i 2022 – 0, zaś w 2023 - dwóch. Przedsięwzięcia, które powinny
zakończyć się do 31.12.2020 roku to:
• przedsięwzięcie nr 3 ,,Poprawa zdolności do zatrudnienia osób nieaktywnych
zawodowo i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”,
• przedsięwzięcie nr 4 ,,Cykliczne spotkania na Rynku o charakterze integracyjnokulturalnym, artystycznym, edukacyjnym”,
• przedsięwzięcie nr 7 ,,Odtworzenie funkcji XIX-wiecznego hotelu Europa jako obiektu
historycznego miasta Radomia -remont budowlano-konserwatorski”,
• przedsięwzięcie nr 14 ,,Fara historyczne serce Radomia”,
• przedsięwzięcie nr 16 ,,Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/ Rynek 15/
oraz Rwańska 4/ Rynek 14/ Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku”,
• przedsięwzięcie nr 18 ,,Termomodernizacja budynku Zarządu Regionu NSZZ
„Solidarność” Ziemia Radomska w Radomiu przy ul. Traugutta 52 i rozszerzenie
działalności na rzecz działań społecznych”,
• przedsięwzięcie nr 19 ,,Poprawa jakości i rozszerzenie zakresu usług
oraz uczestnictwa w kulturze poprzez remont zabytkowego budynku Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Radomiu”,
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•

•

przedsięwzięcie nr 22 ,,Termomodernizacja zespołu zabytkowych budynków Parafii
Ewangelicko – Augsburskiej w Radomiu oraz wykorzystanie innowacyjnych
(alternatywnych) źródeł energii”,
przedsięwzięcie nr 24 ,,Budowa i modernizacja sieci wod.-kan. z rozdziałem
kanalizacji sanitarnej w dzielnicy „Śródmieście”.

Z danych wynika, że większość przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest w trakcie realizacji.
Zmiany w harmonogramie realizacji poszczególnych przedsięwzięć wynikają w większości
z przyczyn finansowych - braku funduszy na realizację przedsięwzięcia, a w roku 2020
nałożyły się na wszelkie inwestycje, ograniczenia związane z epidemią SARS-CoV-2.
W lipcu 2020 roku wykonano ewaluację śródokresową PR, w trakcie której ustalano
wartości 15 wskaźników społeczno-gospodarczych będących podstawą wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Te wskaźniki przedstawia poniższa tabela.
Wskaźniki monitorowania programu rewitalizacji- stan istniejący i planowany
Stan
Nazwa wskaźnika
faktyczny
na 31.12.
2018.
144,04

104,15

10,78

7,78

30,43

15,84

25,02%

22,51

37,82

36,53

60,90

90,15

-13,96

-25,3

4142,79

4399,55
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0,27

0,32

2,99

3,35

0,04

0,24

4,12

Bez zmian

0,81

Bez zmian

2,86

3,46

14,82

19,77

1,23

1,75

Źródło: Program Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023, str. 140, Ewaluacja
śródokresowa (mid-term) Programu rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023. Raport wg
stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, str. 11-12.

W analizie powyższych danych kluczową zmienną jest liczba mieszkańców miasta
oraz obszaru rewitalizacji, która ma wpływ na zmiany wartość większości wskaźników.
W roku 2014 liczba ludności w mieście wynosiła ponad 208 tys., zaś mieszkańcy obszaru
rewitalizacji stanowili 12,76% wszystkich mieszkańców, czyli ponad 26,6 tys. W 2018 roku
należy zauważyć znaczny ubytek liczby mieszkańców zarówno w całym Radomiu, jak
i na obszarze rewitalizacji. Liczba mieszkańców miasta zmalała o 5691 (2,73%),
zaś Śródmieścia o 1593 osoby (5,98%), co oznacza, że obszar rewitalizacji wyludnił się
w większym stopniu niż pozostałe osiedla Radomia. Zmniejszenie liczby ludności wpłynęło
istotnie na zmiany wartości wskaźników zarówno dla jednostki Śródmieście, jak i całego
miasta. Na 15 analizowanych wskaźników w 7 przypadkach stwierdzono pozytywne
zmiany (47%), natomiast negatywne tendencje – w 8 przypadkach (53%).
Na podstawie badania można więc stwierdzić, że na obszarze rewitalizacji następują
pozytywne zmiany – znacząco spadło bowiem ubóstwo, długotrwałe bezrobocie, liczba
osób w wieku poprodukcyjnym i z wykształceniem podstawowym wśród bezrobotnych.
Zmniejszyła się także liczba przestępstw, co powinno przełożyć się z kolei na wzrost
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców obszaru. Do pozytywnych zjawisk trzeba też
zaliczyć dość duży wzrost aktywności społecznej mierzony liczbą zgłoszonych projektów
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do Budżetu Obywatelskiego. Świadczy to o wzroście znaczenia Śródmieścia w opinii
zarówno jego mieszkańców, jak i innych mieszkańców Radomia. Śródmieście zaczyna być
też coraz lepszym miejscem lokowania działalności gospodarczej. Jednak pozytywne
zmiany nie dotyczą wszystkich grup. Tak dzieje się w przypadku rodzin zagrożonych
marginalizacją, ich sytuacja społeczna nie poprawia się mimo prowadzonych działań
rewitalizacyjnych – dotyka je bieda i zjawisko przemocy.
W podsumowaniu przedstawiono tabelę obrazującą realizację przedsięwzięć programu
rewitalizacji i wskaźniki osiągnięte w 2020 roku.
Karta oceny realizacji programu rewitalizacji (rok 2020)
Lista przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w danym okresie sprawozdawczym
(nr i nazwa)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Przedsięwzięcie nr 2. Wsparcie osób z obszaru rewitalizacji na rzecz aktywizacji i integracji społecznej –
Dom Spotkań „Stara Apteka”,
Przedsięwzięcie nr 3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo i osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Przedsięwzięcie nr 4. Cykliczne spotkania na Rynku o charakterze integracyjno-kulturalnym,
artystycznym, edukacyjnym,
Przedsięwzięcie nr 6. Ożywienie społeczno-gospodarcze Śródmieścia i Miasta Kazimierzowskiego
poprzez organizację cyklicznych imprez,
Przedsięwzięcie nr 7. Odtworzenie funkcji XIX-wiecznego hotelu Europa jako obiektu historycznego
miasta Radomia - remont budowlano-konserwatorski,
Przedsięwzięcie nr 8. Remont zabytkowej oficyny przy Placu Konstytucji 3. Maja 8A oraz jej adaptacja
na funkcje społeczne i gospodarcze wraz z poprawą warunków mieszkaniowych,
Przedsięwzięcie nr 9. Remont zdegradowanej oficyny wraz z podwórzem z adaptacją części
pomieszczeń(wraz z podwórzem) na cele muzealne (Mobilne Muzeum Rowerów Zabytkowych)
oraz działania animacyjne,
Przedsięwzięcie nr 10. Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego
w Radomiu przy ul. Rynek 12 i Wałowej 22 wraz z otoczeniem,
Przedsięwzięcie nr 12. Zmiana sposobu użytkowania z rozbudową i przebudową istniejącego budynku
huty szkła na budynek usługowy z instalacjami wewnętrznymi,
Przedsięwzięcie nr 13. Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem
na funkcje usługowe, handlowe i mieszkalne budynku przy ul. Rynek 8 w Radomiu,
Przedsięwzięcie nr 14. Fara historyczne serce Radomia,
Przedsięwzięcie nr 18. Termomodernizacja budynku Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia
Radomska w Radomiu przy ul. Traugutta 52 i rozszerzenie działalności na rzecz działań społecznych,
Przedsięwzięcie nr 19. Poprawa jakości i rozszerzenie zakresu usług oraz uczestnictwa w kulturze
poprzez remont zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu,
Przedsięwzięcie nr 20. Poprawa układu komunikacyjnego oraz obniżenie niskiej emisji w Śródmieściu,
Przedsięwzięcie nr 21. Poprawa jakości i dostępu do usług zdrowotnych dzięki kompleksowej
modernizacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. T. Chałubińskiego,
Przedsięwzięcie nr 22. Termomodernizacja zespołu zabytkowych budynków Parafii Ewangelicko –
Augsburskiej w Radomiu oraz wykorzystanie innowacyjnych (alternatywnych) źródeł energii,
Przedsięwzięcie nr 23. Termomodernizacja infrastruktury budowlanej wraz z budową systemu
uzyskiwania energii odnawialnej w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,

18. Przedsięwzięcie nr 24. Budowa i modernizacja sieci wod.-kan. z rozdziałem kanalizacji sanitarnej
w dzielnicy „Śródmieście”.
Lista przedsięwzięć zrealizowanych w terminie (nr i nazwa)
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Lista przedsięwzięć zrealizowanych po terminie (nr i nazwa) wraz z informacją nt. przyczyny opóźnień
Przedsięwzięcie nr 16. Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/ Rynek 15/ oraz Rwańska 4/ Rynek 14/
Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku - opóźnienie powstałe z powodu ujawnienia w trakcie
realizacji robót budowlanych gorszego stanu technicznego niż wynikający
z dokumentacji projektowej na etapie ogłaszania przetargu.
Lista przedsięwzięć niezrealizowanych (nr i nazwa) wraz z informacją nt. przyczyny

Wskaźniki
Wskaźniki produktu

Zakładane
wartości

Osiągnięte
wartości
w 2020 roku

Stopień
osiągnięcia
wskaźnika [%]
(na koniec
2020 roku
narastająco)

1.

Długość sieci wodociągowej

6,6 km

0,7 km

21

2.

Długość wybudowanej, rozbudowanej
lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej

17,8 km

2,8 km

25

3.

Liczba osób biernych zawodowo/zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych wsparciem w programie

1450 os.

150 os.

139

4.

Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych,
artystycznych, edukacyjnych, sportowych,
integracyjnych

4452 szt.

386

81

5.

Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych
na rewitalizowanych obszarach

15 szt.

3

60

6.

Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane
lub wyremontowane na obszarach miejskich

22 626,79 m2

4588,93 m2

51

7.

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją

2,1314 ha

0,19 ha

12

8.

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem

1 szt.

0

0

9.

Liczba kulturowych obszarów/miejsc /instytucji
kulturalnych udostępnianych dla
niepełnosprawnych

1 szt.

0

0

10. Długość wybudowanej drogi

650 m

0

0

11. Liczba zakupionych jednostek taboru
pasażerskiego w publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji miejskiej

40 szt.

0

0

4000 szt.

0

0

1 szt.

0

100

548 szt.

18

9

12. Liczba wymienionych punktów oświetlenia
ulicznego
13. Liczba wspartych podmiotów leczniczych
14. Liczba urządzeń aparatury medycznej/sprzętu
medycznego zakupionych w programie
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15. Liczba zmodernizowanych energetycznie
budynków

19 szt.

Wskaźniki rezultatu

Zakładane
wartości

1.

Liczba przedsięwzięć w zakresie poprawy
dostępności do sieci wodociągowokanalizacyjnej

2.

0,25
Osiągnięte
wartości
w 2020 roku

1
Stopień
osiągnięcia
wskaźnika [%]
narastająco
na koniec 2020
oku

4 szt.

1

25

Liczba osób biernych zawodowo/zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

220 os.

150 os.

104

3.

Liczba osób biernych zawodowo/zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
poprawiły kompetencje społeczne w programie

500 os.

34 os.

83

4.

Liczba uczestników zorganizowanych wydarzeń
kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych,
sportowych, integracyjnych wzmacniających
lokalną tożsamość

1 207 000 os.

83283 os.

63

5.

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych
na zrewitalizowanych obszarach

10 szt.

0

70

6.

Liczba podmiotów realizujących cele społeczne
na zrewitalizowanym obszarze

14 szt.

5

71

7.

Liczba obiektów pełniących funkcje turystyczne
na zrewitalizowanym obszarze

5 szt.

1

60

8.

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących
atrakcje turystyczne

9000 os.

0

0

9.

Powierzchnia obszaru zagospodarowanego
na potrzeby rozwoju transportu
niskoemisyjnego

0,40 ha

0

0

10. Ludność objęta ulepszonymi usługami
zdrowotnymi

82 878 os.

22778 os.

91

11. Powierzchnia obiektu o poprawionej
efektywności energetycznej

27078,55 m2

0

0

Podstawowe problemy związane z wdrażaniem programu rewitalizacji
Podstawowe problemy dotyczą realizacji poszczególnych przedsięwzięć – są to problemy finansowe, zarówno ze
środkami własnymi właścicieli obiektów jak i uzyskaniem zewnętrznego dofinansowania. W zakresie organizacji
wydarzeń zasadniczym problemem są ograniczenia wynikające z pandemii.
Termin uzyskania danych i informacji
Styczeń-luty 2021
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Sporządził:
Marzena Kędra - kierownik Biura Rewitalizacji
Data:
8.03.2021

2.3.7. Plan Adaptacji do zmian klimatu miasta Radomia do roku 2030
Plan ten został przyjęty uchwałą nr XXIV/202/2019 Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 26
sierpnia 2019 r. Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Radomia powstał w ramach
projektu Ministerstwa Środowiska realizowanego we współpracy z 44 polskimi miastami.
Celem Planu Adaptacji jest poprawa odporności miasta na skutki obserwowanych
i prognozowanych zmian klimatu. Ryzyko wynikające ze zmian klimatu dla Miasta
Radomia, jego mieszkańców i infrastruktury powinno być uwzględnione przy tworzeniu
strategii rozwoju miasta i planów inwestycyjnych. Plan Adaptacji jest dokumentem
strategicznym, stanowiącym podstawę do podejmowania przez władze miasta decyzji
uwzględniających ryzyko związane z zagrożeniami klimatycznymi.
Plan adaptacji jest powiązany z dokumentami dotyczącymi adaptacji do zmian klimatu
szczebla międzynarodowego, europejskiego i krajowego, a także strategicznymi
dokumentami regionalnymi.
Działania adaptacyjne wpisują się w politykę rozwoju Radomia, wyrażoną w dokumentach
strategicznych i planistycznych obowiązujących w mieście.
W Planie adaptacji określono działania adaptacyjne niezbędne dla zwiększenia odporności
miasta na występujące aktualnie i przewidywane w przyszłości zjawiska klimatyczne,
obejmujące trzy rodzaje działań - informacyjno-edukacyjne, organizacyjne i techniczne.
W Planie adaptacji określono zasady wdrożenia działań adaptacyjnych (podmioty
odpowiedzialne, ramy finansowania, wskaźniki monitoringu, założenia dla ewaluacji
oraz aktualizacji dokumentu).
W 2020 r. w zakresie działań przyjętych w Planie realizowane było zadanie w ramach
Programu LIFE. Zasadniczym celem projektu jest stworzenie w Radomiu przestrzeni
miejskiej o zwiększonej odporności na zmiany klimatu, poprzez spowolnienie przepływu
wód, w tym wód opadowych i roztopowych oraz budowę demonstracyjnej zielonej
i niebieskiej infrastruktury opartej na podejściu ekosystemowym.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
zalew Borki
•
•
rzekę Mleczną
•
Potok Północny
•
przestrzeń miejską w Radomiu
W listopadzie 2015 r. została podpisana umowa dotacji z Komisją Europejską w sprawie
przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności. Natomiast w grudniu 2015 roku
podpisano umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia. W styczniu 2016 roku
została zawarta umowa partnerska na realizacje projektu LIFE pomiędzy Gminą Miasta
Radomia i współbeneficjentem Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o.
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Ogólna wartość Projektu to koszt ponad 24 mln zł, z czego współbeneficjent Wodociągi
Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. poniesie koszty w wysokości 8 mln 946 tys. zł.
Poniżej opis zadań w ramach projektu LIFE realizowanych w 2020 roku.
Ukończono i przyjęto dokumentację projektową dla zadań:
• Adaptacja istniejącego zbiornika Borki i stawów kolmatacyjnych do zmian klimatu
(dla zadania C1 i C2),
• Renaturyzacja i adaptacja rzeki Mlecznej do zmian klimatu (dla zadania C4).
• Budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance (dla zadania C6).
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa zbiornika
przeciwpowodziowego na rzece Potok Północny wraz z sekwencyjnym systemem
sedymentacyjno–biofiltracyjnym (dla zadania C3) jest w toku.
Rozpoczęto roboty budowlane dla następujących zadań:
• Adaptacja istniejącego zbiornika Borki i stawów kolmatacyjnych do zmian klimatu
(zadanie C1 i C2) - zakres zadania obejmuje następujące prace:
o przebudowę jazu głównego w km 16+870 rzeki Mlecznej, w tym:
o częściową rozbiórkę istniejącej konstrukcji jazu i jej odtworzenie;
o remont pozostałej części: konstrukcje betonowe i stalowe (przyczółki,
filary, próg + niecka, oporęczenie);
o wymianę zasuw na dwie zasuwy dwudzielne i dostosowanie jazu
do nowego poziomu piętrzenia NPP=155,30 m n.p.m.
o budowę przepławki szczelinowej dla ryb w km 16+870 rzeki Mlecznej przy
jazie głównym;
o przebudowę zapory czołowej - doszczelnienie korpusu zapory
poprzez pogrążenie ścianki PVC;
o remont jazu kozłowego w km 17+700 rzeki Mlecznej (wymiana zamknięć,
remont konstrukcji stalowych i betonowych);
o odmulenie koryta rzeki Mlecznej w obrębie zbiornika;
o montaż na zbiorniku systemu urządzeń do napowietrzania wody
i niwelowania zakwitów (fontanny i aeratory);
o montaż infrastruktury zasilającej urządzenia do napowietrzania wody
z energii odnawialnej (wiatraki, fotowoltaika);
o przebudowę stawów kolmatacyjnych, w tym:
o budowę konstrukcji regulujących przepływ wody i ją podczyszczających;
o budowę bystrzy przy trzech istniejących progach;
o podwyższenie ogroblowania;
o budowę zjazdu z drogi powiatowej i ciągu komunikacyjnego do stawów;
o wykonanie oświetlenia wokół stawów kolmatacyjnych.
• Renaturyzacja i adaptacja rzeki Mlecznej do zmian klimatu (Zadanie C4). Zakres
zadania obejmuje następujące prace:
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•

o wykonanie nowej trasy koryta rzeki Mlecznej na odcinku 315 m
(meandryzacja) z odcinkowym ubezpieczeniem skarp koryta,
o wykonanie 4 szt. zatok zastoiskowych,
o wykonanie 11 szt. sekwencji deflektorów i plos w korycie rzeki,
o wykonanie koryta wielkiej wody dla prowadzenia wód powodziowych,
o przebudowę wylotu kolektora wód deszczowych ze skierowaniem wylotu
do zatoki zastoiskowej,
o konserwację koryta rzeki Mlecznej na odcinku, gdzie nie ma zmiany trasy
koryta,
o wykonanie pomostu widokowego - drewnianej kładki pieszej od Bulwarów
nad Mleczną do brzegu koryta rzeki.
Budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance (Zadanie C6). Zakres zadania
obejmuje następujące prace:
o wykonanie drogi dojazdowej do polderu od ul. Formierskiej,
o wykonanie budowli kalibrującej w korycie rzeki Cerekwianki, kierującej
wody do polderu zalewowego,
o wykonanie budowli wlotowej w postaci stalowego przepustu
powłokowego o świetle 2,14 m x 1,64 m,
o ukształtowanie (wykop) trzech stref polderu: strefa A - mokry osadnik,
strefa B - część retencyjna ze strukturami flotacyjnymi, strefa C- część
retencyjna,
o wykonanie grobli wokół polderu,
o wykonanie przelewów z koszy siatkowo kamiennych pomiędzy strefami A
i B oraz B i C,
o wykonanie budowli wylotowej w postaci mnicha spustowego o średnicy
Ø60 cm i przelewu powierzchniowego z koszy siatkowo kamiennych,
o wykonanie ubezpieczenia koryta rzeki Cerekwianki poniżej budowli
wylotowej,
o wykonanie kładki komunikacyjnej o konstrukcji drewnianej o rozpiętości
L=14,2m i szerokości B=2,0 m.

2.3.8. Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Radomia
W 2020 r. została opracowana i przyjęta Uchwałą nr XLVI/426/2020 Rady Miejskiej
w Radomiu z dnia 30 listopada 2020 r. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy
Miasta Radomia”
Celem “Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Radomia” jest ocena
aktualnego stanu transportu lokalnego w zakresie elektromobilności oraz wskazanie wizji
jego rozwoju. W Strategii określony został harmonogram realizacji niezbędnych działań
i inwestycji mających na celu wdrożenie transportu zeroemisyjnego, wykorzystanie
alternatywnych środków transportu, edukacji ekologicznej. Założeniem dokumentu jest
także ograniczenie na obszarze Gminy Miasta Radomia emisji CO2 pochodzącej
z publicznego i prywatnego transportu.
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Przedstawione w „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Radomia”
działania przyczynią się bezpośrednio i pośrednio do ograniczenia wpływu emisji ze źródeł
komunikacyjnych, co w konsekwencji poprawi warunki życia mieszkańców. Ponadto,
Strategia stanowi dokument wspomagający przy aplikacji o zewnętrzne środki finansowe.

2.4.

Polityka społeczna i seniorzy

Polityka społeczna stanowi istotny czynnik kształtujący warunki życia mieszkańców.
Celami polityki społecznej są m. in. zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego
oraz tworzenie równych szans rozwoju różnych grup społecznych, natomiast
jej przedmiotem jest zwalczanie wszelkich przeszkód, które stwarzają problemy
w zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludzkich. Gmina Miasta Radom realizuje wiele
programów socjalnych mających na celu objęcie opieką rodziny, seniorów, osób
niepełnosprawnych oraz innych grup społecznych wymagających wsparcia, w tym osób
z problemami psychicznymi.

2.4.1. Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2018-2022
Uchwałą Nr 580/2017 Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 27.11.2017r. został przyjęty
Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018–2022, który jest
realizowany od dnia 1 stycznia 2018r.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej
oraz instytucje do tego powołane. Ponadto w działaniach z zakresu ochrony zdrowia
psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawodowe
oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, także inne osoby fizyczne i prawne.
Celem programu jest:
1. promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie jego zaburzeniom tzn. tworzenie
możliwości nabywania wiedzy i umiejętności przydatnych w osiąganiu dobrego
samopoczucia psychicznego i w przezwyciężaniu nieuniknionych kryzysów życiowych
w miejscu nauki lub pracy, w rodzinach, we wspólnotach lokalnych, a także różnych
grup wyróżniających się szczególnym ryzykiem powstawania zaburzeń;
2. unowocześnianie opieki psychiatrycznej według modelu środowiskowego by była
dostępna, równa, sprawna i godna, by chroniła i umacniała więzi oraz pozycję
społeczną cierpiącej osoby, respektowała prawa obywatelskie chorych i zachęcała
ich do odpowiedzialności, podtrzymywała nadzieję, udostępniała oparcie wspólnoty
lokalnej i uczestnictwo w jej życiu, wspomagała ich rodziny;
3. prowadzenie badań i budowanie systemów informacyjnych, by następnym
pokoleniom przekazać uporządkowaną wiedzę na temat zdrowia psychicznego,
przydatną do propagowania metod jego promocji i ochrony, zapobiegania
jego zaburzeniom, skutecznego przywracania zdrowia i zapewnienia odpowiedniej
jakości życia.
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Na realizację zadania GMR przekazała dotację w wysokości 10.000 zł na podstawie
zawartej umowy dla 1 organizacji pozarządowej: Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Kielcach - Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu.
Zasadniczym celem realizowanego zadania publicznego było uświadomienie osobom
borykającym się z problemami zdrowia psychicznego, że choroba nie ogranicza w żaden
sposób. Pragnąc ułatwić takim osobom funkcjonowanie w społeczeństwie oraz nauczyć
ich prawidłowej postawy wobec własnych problemów zorganizowano warsztaty dla osób
zależnych opiekunów niepełnosprawnych umysłowo warsztaty „Tu mieszkam
tu uczestniczę” z zakresu konsultacji społecznych, których celem było: omówienie pojęcia
i istoty konsultacji, wskazanie obszarów konsultacji społecznych, uświadomienie roli
i znaczenia prezentacji własnych oczekiwań i działań w celu ich realizacji, nabycie przez
uczestników umiejętności artykułowania własnych potrzeb- skierowane do dzieci
i ich opiekunów, w sumie 20 osób oraz warsztaty umiejętności manualnych w zakresie
przygotowywania ozdób świątecznych.

2.4.2 Karta Rodzina Plus
Karty Rodzina Plus są wydawane zgodnie z Uchwałą nr 667/2014 Rady Miejskiej
w Radomiu z dnia 27.01.2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta
Radomia Programu „Karta Rodzina Plus” oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Radomia Nr 5275/2014 z dnia 03.09.2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
przyznawania, wydawania i użytkowania „Karty Rodzina Plus”.
Karta Rodzina Plus przysługuje każdej rodzinie zamieszkałej pod wspólnym adresem
na terenie Gminy Miasta Radomia, prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe
z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 25. roku życia w przypadku
dziecka kontynuującego naukę, niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodzin
zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo–wychowawczych typu
rodzinnego; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku
małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko/dzieci.
Karta „Rodzina Plus” wydawana jest w celu:
• promowania modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku;
• zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin
wielodzietnych;
• potwierdzenia uprawnień do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych
przez uczestniczące w Programie podmioty.
Zgodnie z § 7 Uchwały Nr 667/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.01.2014r.
oraz § 7 załącznika do Zarządzenia nr 5275/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia
3 września 2014r. Prezydent Miasta Radomia będzie przedkładał Radzie Miejskiej
w Radomiu sprawozdania z realizacji Programu „Karta Rodzina Plus” do 30 czerwca
każdego roku.
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Liczba nowych rodzin, które złożyły wniosek o wydanie Kart Rodzina Plus to 266,
natomiast ilość wydanych Kart – 1 266 szt. W ramach programu obecnie współpracujemy
z 54 podmiotami oferującymi atrakcyjne cenowo usługi i produkty.

2.4.3. Lokalny program pomocy społecznej „Program osłonowy Centrum
Wolanowska na lata 2014-2020”
Program został przyjęty Uchwałą Nr 778/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25
sierpnia 2014 roku. Jest lokalnym programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt
4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Program
jest realizowany w latach 2014 – 2020, skierowany jest do społeczności lokalnej osiedla
Wolanowska. Głównym celem działalności Centrum „WOLANOWSKA” jest zapobieganie
wykluczeniu społecznemu mieszkańców bloków socjalnych poprzez stymulowanie
ich do aktywnego udziału w życiu społecznym osiedla i miasta.
Cel realizowany jest poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
• pobudzanie potencjału mieszkańców osiedla w celu poprawy ich sytuacji
społecznej;
• analiza bieżących potrzeb i problemów mieszkańców;
• wzmacnianie ich zdolności do samoorganizacji, samodzielnego inicjowania działań
oraz aktywnego reprezentowania własnych interesów;
• praca z dziećmi i młodzieżą nad kształtowaniem postaw społecznie pożądanych
• kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
• włączanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w życiu społeczno–kulturalnym
osiedla i miasta.
W 2020 roku z oferty Centrum skorzystało ponad 40 osób w wieku do 18 lat oraz dorośli
mieszkańcy osiedla.
W ramach swojej działalności Centrum Wolanowska podejmowało następujące działania:
• organizacja działań integrujących mieszkańców osiedla;
• prowadzenie biblioteki osiedlowej;
• organizowanie zajęć wzbogacających kapitał społeczno – kulturalny
podopiecznych
• organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych;
• stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do nauki, udzielanie pomocy w nauce
oraz w pokonywaniu trudności szkolnych;
• pomoc mieszkańcom w kontaktach z różnymi instytucjami;
• dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży - organizowanie zajęć
o różnorodnym charakterze;
• zapraszanie członków innych społeczności, organizacji i instytucji do udziału
w przedsięwzięciach realizowanych przez Centrum Wolanowska.
W marcu 2020 roku w związku z pandemią Covid-19 zajęcia prowadzone w Centrum
Wolanowska zostały wstrzymane do odwołania.
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2.4.4. Strategia rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Radomia
na lata 2014-2020
,,Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Radomia na lata 2014–
2020” została uchwalona przez Radę Miejską w Radomiu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt
1, art. 19 ust. 1 pkt 1 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 92
ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) .
W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zmierza się nie tylko do łagodzenia
skutków trudnej sytuacji bytowej klientów pomocy społecznej, lecz także do usuwania
przyczyn tkwiących często w sferze psychicznej i społecznej. Realizacja strategii
przewiduje współpracę różnych instytucji i organizacji pozarządowych działających
w obszarze pomocy społecznej, a także instytucji działających w zakresie polityki
społecznej.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Radomia na lata 20142020 wskazuje na trzy najważniejsze priorytety, na których zamierza się koncentrować się
lokalna polityka społeczna, tj. na rodzinach niepełnych, rodzinach wielodzietnych
oraz rodzinach z osobami niepełnosprawnymi.
Cele szczegółowe Strategii to:
1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i przeciwdziałanie zjawisku
ich wykluczenia społecznego, realizowana poprzez następujące działania:
a) bieżący monitoring sytuacji osób bezrobotnych,
b) propagowanie idei przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych,
c) aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
d) harmonizacja rynku pracy poprzez rozwój metod i form współpracy PUP
z przedsiębiorcami,
e) dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy,
f) promowanie form zatrudnienia socjalnego realizowanego przez CIS i KIS
oraz innych projektów dla osób zagrożonych i wykluczonych społecznie
m.in. spółdzielnie socjalne i zatrudnienie wspierane,
g) realizacja i organizacja prac społecznie użytecznych dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
h) udzielanie przedsiębiorcom wsparcia finansowego, w związku z tworzeniem
miejsc pracy dla osób pozostających bez zatrudnienia,
i) udzielanie
wsparcia
i pomoc
w aktywnym
znalezieniu
pracy
poprzez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe (doradca zawodowy,
psycholog, coach).
j) opracowanie programów i projektów promocji zatrudnienia oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy,
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k) aktywizacja bezrobotnych poprzez organizację różnorodnych form wsparcia
wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, takich jak m. in.: staże, prace interwencyjne, roboty
publiczne, szkolenia, refundację stanowiska pracy, dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej,
l) podejmowanie działań w celu mobilizowania klientów do poszukiwania
zatrudnienia i usamodzielniania się - kontrakty socjalne,
m) inicjowanie oraz organizowanie kontaktów bezrobotnych z pracodawcami,
n) pomoc doradczo - konsultacyjna w zakresie możliwości ubiegania się o środki
na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
o) organizacja szkoleń przygotowujących merytorycznie osoby bezrobotne
do prowadzenia własnej firmy,
p) udzielenie wsparcia finansowego osobom zamierzającym rozpocząć
działalność gospodarczą,
q) rozszerzenie form zatrudnienia socjalnego realizowanego przez CIS i KIS
oraz innych projektów dla osób zagrożonych i wykluczonych społecznie m. in.
spółdzielnie socjalne i zatrudnienie wspierane.
2) Zintegrowany system wsparcia osób niepełnosprawnych oraz rozwijanie form
rehabilitacji i zatrudnienia zawodowego, realizowany poprzez następujące działania:
a) Zwiększenie dostępności do edukacji dla osób niepełnosprawnych,
b) Finansowe wspieranie wydarzeń integracyjnych, sportowych, rekreacyjnych
i kulturalnej dla osób starszych i niepełnosprawnych,
c) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach i wyjazdach rehabilitacyjnych,
d) Likwidacja barier w komunikowaniu, technicznych i architektonicznych
według indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej
e) Zapewnienie usług specjalistycznych,
f) Poprawa
jakości
świadczonych
usług
skierowanych
do osób
niepełnosprawnych,
g) Podnoszenie jakości usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
h) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych,
i) Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego wspierającego osoby starsze,
niepełnosprawne i rodziny opiekujące się nimi,
j) Rozwój wolontariatu.
3) Opracowanie programów i projektów aktywizujących osoby niepełnosprawne,
a) Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
b) Realizacja projektów i programów na rzecz osób niepełnosprawnych
nieaktywnych zawodowo,
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4)

5)

6)
7)

8)

c) Organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy na rzecz
bezrobotnych
niepełnosprawnych
oraz osób
niepełnosprawnych
poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu,
Wsparcie finansowe pracodawców tworzących miejsca pracy dla osób
niepełnosprawnych figurujących w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy,
a) Wspieranie i współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi
na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
działań
z zakresu
aktywizacji
społecznej
osób
b) Prowadzenie
niepełnosprawnych poprzez realizację projektów finansowanych z Unii
Europejskiej,
c) Dofinansowanie
do tworzenia
placówek
wspierających
osoby
niepełnosprawne,
d) Organizacja wydarzeń kulturalno-oświatowych dostępnych dla osób starszych
i niepełnosprawnych.
Zbudowanie systemu działań wspomagających funkcjonowanie rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym, realizowane poprzez następujące zadania:
a) Organizowanie kampanii oraz innych akcji w celu propagowania zdrowego
stylu życia,
Kształcenie młodzieżowych liderów promocji zdrowia i wspieranie edukacji
rówieśniczej,
Stymulowanie aktywności twórczej, rozbudzanie aspiracji edukacyjnych młodzieży
a) Promocja i realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych
skierowanych do rodziców i dzieci, ich rozwój i wzbogacanie.
b) Współpraca z podmiotami pracującymi na rzecz rodziny w zakresie kreowania
i upowszechniania pozytywnych wzorców funkcjonowania rodziny,
c) Współpraca ze szkołami w zakresie diagnozowania potrzeb dzieci i młodzieży
zagrożonych marginalizacją,
d) Promocja idei rodzinnej pieczy zastępczej.
e) Systematyczna praca socjalna z rodzinami mającymi problemy opiekuńczo –
wychowawcze i prowadzeniu gospodarstwa domowego,
f) Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
poprzez asystenta rodziny,
g) Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę
zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia,
h) Świadczenie pomocy społecznej rodzinom żyjącym w trudnych warunkach
materialnych,
i) Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych dla rodzin.
Tworzenie i wdrażanie programów na rzecz wspierania rodziny.

2.4.5. Program Wspierania Rodziny dla Miasta Radomia na lata 2018-2020
Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, w zakresie ustalonym przez ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku
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o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, spoczywa m.in. na jednostkach
samorządu terytorialnego.
Zgodnie z Uchwałą Nr 254/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2011 roku,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej został wyznaczony na realizatora zadań z zakresu
wspierania rodziny, wynikających z przepisów w/w ustawy.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej do zadań własnych gminy należy m.in.:
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem w tym placówek wsparcia
dziennego, oraz praca z rodziną przezywająca trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo -wychowawczych przez:
• zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta
rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa;
• organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin
wspierających;
• prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc
dla dzieci;
4) finansowanie:
• podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
• kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 pomoc
rodziny wspierającej ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające;
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej
lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny
oraz przekazywanie
ich właściwemu
wojewodzie,
w wersji
elektronicznej,
z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 zadania
ministra właściwego do spraw rodziny ust.3,
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem
lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
Program wspierania rodziny wyznacza kierunki działań podejmowanych przez Gminę
Miasta Radomia na rzecz:
• wzmacniania rodziny w prawidłowym wypełnianiu jej funkcji,
• zapewniania właściwej opieki dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy osób
dorosłych,
• kształtowania pozytywnego wizerunku rodziny,
• wspieranie kobiet w ciąży i rodzin ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży
powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych.
Podstawowym założeniem Programu wspierania rodziny jest utworzenie spójnego
systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo44

wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji,
poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.
To między innymi wsparcie rodziny naturalnej na etapie, gdy zaczynają się problemy
oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić własną rodzinę. Zadania
w ramach Programu wspierania rodziny realizowane są zarówno przez organy
administracji samorządowej, jak również podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). Program wspierania rodziny jest zgodny ze
Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.
Zadania przyjęte do realizacji, w ramach niniejszego Programu wspierania rodziny są
spójne
z kierunkami
działań
przyjętymi
w szczególności
w następujących
aktach prawnych:
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. Poz.
1769 z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1390);
• Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), oraz innych
ustawach i przepisach towarzyszących działalności instytucjonalnej pomocy
społecznej.
Adresatami Programu wspierania rodziny są zamieszkujące na terenie Miasta Radomia:
• rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych,
• dzieci i młodzież którym rodzina nie zapewnia należytej opieki,
• rodziny, którym Sąd ograniczył władzę rodzicielską lub które zostały pozbawione
władzy,
• rodziny, w których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej,
• rodziny, w których urodzą się dzieci z niepełnosprawnością lub ciężką chorobą.
Cel główny:
1. Zapewnienie kompleksowego wsparcia dzieciom i rodzinie poprzez prowadzenie
działań i tworzenie optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku
rodziny biologicznej oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym
wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych;
2. Zgodnie z przyjętym rządowym programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za
życiem” gminny program wspierania rodziny obejmie systemem wsparcia rodziny,
w których urodzą się dzieci z niepełnosprawnością lub ciężką chorobą.
Cele szczegółowe:
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1. Zapewnienie stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego rodzinom ubogim
zagrożonym bezradnością;
2. Zbudowanie systemu wsparcia dla rodzin zagrożonych dysfunkcjami oraz dla rodzin
dysfunkcyjnych.
Zakładanym efektem Programu wspierania rodziny jest stworzenie wielopłaszczyznowego
wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzięki ścisłej
współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz dobra rodzin. Zintegrowane
działania mają przyczynić się do minimalizowania negatywnych skutków sytuacji
kryzysowych w rodzinach oraz przyczyniać się do poprawy funkcjonowania rodzin,
jednocześnie zapobiegając umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.
W 2020 roku wsparciem asystentów rodziny objęto 82 środowiska, w których przebywało
156 dzieci. 26 rodzin zakończyło pracę z asystentem z czego:
• w 9 przypadkach powodem zakończenia pracy było osiągnięcie
wyznaczonych celów,
• 10 środowisk zaprzestało współpracy z asystentem,
• w 4 rodzinach asystent zakończył pracę ze względu na brak efektów,
• w 2 rodzinach z powodu zmiany metody pracy,
• w 1 rodzinie z innych względów.
Poza wspieraniem i asystowaniem podczas załatwiania spraw urzędowych asystenci
świadczyli pomoc prowadząc m.in.:
• warsztaty kompetencji wychowawczych, kładąc nacisk na leczenie,
prawidłową pielęgnację, właściwe żywienie, realizowanie przez dzieci
obowiązku szkolnego;
• warsztaty z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem
edukacji w zakresie właściwego dbania o czystość, porządek w mieszkaniu,
przygotowywania posiłków, racjonalnego gospodarowania budżetem
domowym;
• warsztaty z zakresu organizacji czasu wolnego, kładąc nacisk na aktywne formy
wypoczynku adekwatne do wieku i rozwoju dzieci;
• edukację
z zakresu
właściwej
komunikacji
w rodzinie,
praca
nad odbudowaniem zerwanych więzi,
• edukację w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego,
• edukację w zakresie najczęściej występujących problemów wychowawczych.
2.4.6. Radomski Program na Rzecz Seniorów – „Siła w Seniorach” na lata 2018-

2023
Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 w związku z art. 5c ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 5, 6, 8, 9,
14, 17 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1875
ze zm.) oraz w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.)
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„Siła w Seniorach” jest lokalnym programem skierowanym do osób powyżej 60 roku
życia, które mieszkają na terenie Miasta Radomia.
Radomski Program na Rzecz Seniorów „Siła w Seniorach” na lata 2018-2023 składa się
z 3 elementów:
1. Siła w Seniorach Zdrowych
2. Siła w Seniorach Bezpiecznych
3. Siła w Seniorach Aktywnych

Ad. 1 Siła w Seniorach Zdrowych
- Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla 65 +
W ramach programu polityki zdrowotnej „Stop grypie! Program szczepień ochronnych
przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia” w 2020 r. wzięło
udział 2500 osób. Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na grypę
oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców nt. zagrożeń zdrowia związanych
z grypą, potrzeby szczepień przeciwko grypie oraz zmniejszenia transmisji wirusa
w środowisku.
- Utworzenie poradni geriatrycznej
W 2020 r., w skutek rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zostały
wstrzymane prace dotyczące utworzenia Poradni Geriatrycznej. Warunkiem koniecznym
utworzenia Poradni Geriatrycznej jest pozyskanie kadry medycznej, aby spełnić określone
wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia w tym zakresie. Było to w roku 2020 niemożliwe
do zrealizowania.
Inne działania:
- przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego aktywnie uczestniczy we wszelkich działaniach
i inicjatywach, których celem jest aktywizacja Seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb w zakresie poprawy zdrowia i bezpieczeństwa najstarszych mieszkańców
Radomia. Działania podejmowane przez Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego
skupiają się przede wszystkim na prowadzeniu akcji o charakterze profilaktycznoedukacyjnym, w tym szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jednak podkreślić
należy, iż w 2020 r. ze względu na panujące ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne
związane z wystąpieniem SARS-CoV-2 nie udało się zrealizować planowanych działań
profilaktyczno-edukacyjnych dotyczącej szerokiej promocji umiejętności udzielania
pierwszej pomocy wśród Seniorów.
- świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych
• z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 255 osób
w wieku 60+;
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•

•

ze świadczenia w formie dziennego pobytu dla seniorów oraz uczestnictwa
w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu „Senior+” w Radomiu przy ul.
Rwańskiej 7 skorzystało 47 osób w wieku 60+;
ze świadczenia w formie dziennego pobytu dla seniorów oraz uczestnictwa
w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu Pomocy „Przyjazny Dom”
w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16 skorzystało 38 osób;

- akcje profilaktyczne -mammografia, pomiary ciśnienia i cukru itp.
W 2020 r. Radomski Szpital Specjalistyczny realizował program profilaktyki raka piersi –
etap podstawowy. Formą zaproszenia do programu były wystąpienia w mediach, plakaty,
kontakt telefoniczny z pacjentkami korzystającymi z programu w przeszłości. Część osób
zgłaszała się spontanicznie, dzięki korzystaniu z informacji umieszczonych na stronach
internetowych, w tym przez NFZ.
- realizacja akcji „Koperta Życia”
Podczas akcji odbywających się z udziałem Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
promowana jest wśród Seniorów „Koperta życia”. Karta, w której podaje się dane
osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte choroby, zażywane leki i uczulenia
przyspiesza ratownikom medycznym dostęp do ważnych informacji mogących uratować
życie, ułatwia pracę służbom oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób starszych.
Ważne, aby z informacją dotrzeć do jak największej liczby osób, tak by „Koperty życia”
stały się dobrą praktyką w domach ludzi starszych.
„Kopertę życia” może otrzymać bezpłatnie osoba w wieku powyżej 65 roku życia
oraz osoba niepełnosprawna i samotna mająca mniej niż 65 lat zamieszkująca na terenie
Miasta Radomia.
,,Koperta życia” to zestaw składający się z: koperty z nadrukiem „Koperta życia”
oraz ankiety umieszczonej w foliowym woreczku z zamknięciem strunowym. W blankiecie
ankiety znajduje się miejsce na wpisanie imienia i nazwiska, numeru PESEL, kontaktu
do najbliższych, a także grupy krwi oraz informacji na temat stanu swojego zdrowia (m.in.
wykazu chorób, uczuleń i zażywanych leków). Wszystkie dane zawarte w ankiecie
powinny być aktualizowane na bieżąco. Dodatkowo do koperty można włożyć inne ważne
z medycznego punktu widzenia informacje np. kartę informacyjną z niedawnego pobytu
w szpitalu.
Wypełnioną ankietę należy włożyć do koperty, a następnie do woreczka foliowego.
Woreczek z zawartością należy umieścić w lodówce, natomiast na drzwiach lodówki
należy przytwierdzić otrzymany w zestawie magnes z napisem „Tu znajduje się koperta
życia”.
Umieszczenie koperty w lodówce, umożliwi ratownikom szybki dostęp do podstawowych
informacji o pacjencie, gdyż tego typu urządzenie znajduje się przeważnie w każdym
domu, w kuchni w widocznym miejscu. Ratownicy medyczni na pewno ją znajdą, a w niej
informacje niezbędne do szybkiego i skutecznego udzielenia pomocy. Właśnie temu ma
służyć Koperta Życia.
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Stan na koniec 2020 roku: Koperta życia – 1954 szt.

Ad. 2 Siła w Seniorach Bezpiecznych
- likwidacja barier architektonicznych
W ramach zapewnienia warunków do funkcjonowania osób niepełnosprawnych
i mających problemy z poruszaniem się, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji
w Radomiu realizuje transport osób niepełnosprawnych 13 busami przystosowanymi
do przewozu wózków inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne przewożone były do szkół,
warsztatów terapii zajęciowej, placówek kulturalnych, placówek służby zdrowia itp.
W sumie przewożonych było około 188 osób dziennie, obsługiwanych było 13 placówek
oświatowych, 5 stowarzyszeń oraz 16 osób prywatnych z codziennych zleceń
telefonicznych. W 2020 r. wszystkie pojazdy wykonały na rzecz transportu osób
niepełnosprawnych 150 671km. Mniejsza liczba wykonanych kilometrów jak również
przewiezionych osób o 50% w stosunku do roku 2019 wynika z powodu wprowadzonych
ograniczeń w transporcie osób związanych w wystąpieniem epidemii COVID-19.
Transport osób niepełnosprawnych i osób mających problemy z poruszaniem się
realizowany autobusami w ramach publicznej komunikacji miejskiej. Autobusy są
niskopodłogowe wyposażone w platformy umożliwiające wjazd wózków inwalidzkich.
W autobusach znajdują się specjalnie wydzielone i oznakowane miejsca dla inwalidów
na wózkach inwalidzkich.
- pomoc bezdomnym
Z pomocy Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Słowackiego 188 skorzystało 51 osób
w wieku 60+, w tym pomoc finansowa, pomoc w formie obiadów w stołówkach
i jadłodajniach.
W ramach Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Noclegowni dla Kobiet i Mężczyzn przy ul.
Zagłoby 3, które prowadzi Caritas Diecezji Radomskiej. W 2020 r. Caritas zapewnił
bezdomnym nocleg, ciepły posiłek, środki higieny, leki, odzież odpowiednią do pory roku,
pomoc w uregulowaniu spraw urzędowych oraz uporządkowaniu spraw rodzinnych.
Ponadto
pracownicy
placówki
wspierali
i aktywizowali
podopiecznych
poprzez mobilizację ich do podnoszenia kwalifikacji, nabywaniu nowych umiejętności,
które mogą pomóc w powrocie do społeczeństwa. W Noclegowni dla Kobiet i Mężczyzn
udzielono pomocy w formie noclegu 58 mężczyznom oraz 27 kobietom.
- udzielanie świadczeń społecznych, świadczenie usług socjalnych w tym dożywianie
• świadczenia z programu: „Posiłek w szkole i w domu” przyznano 714 osobom
w wieku 60+;
• ze świadczenia w formie zasiłku stałego z tytułu wieku skorzystały 531 osób;
- świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej
Liczba osób powyżej 65 roku życia, którym została udzielona nieodpłatna pomoc prawna
w ramach realizacji zadania nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie oraz edukacja prawna na koniec 2020 r. – 267 osób .
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- teleopaska dla seniorów
Projekt „Teleopieka dla seniorów na terenie miasta Radomia” jest skierowany do osób
mieszkających na terenie Radomia, które ukończyły 65 lat i wymagają wsparcia, a stan
zdrowia może powodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Program
realizowany jest od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku z możliwością
przedłużenia. Gmina Miasta Radomia zakupiła 100 opasek, które w październiku 2019 r.
zostały rozdane seniorom. Radomscy seniorzy zostali wyposażeni w specjalne opaski,
dzięki którym w nagłych sytuacjach będą mogli uzyskać niezbędną pomoc medyczną.
Po otrzymaniu sygnału, teleopiekunowie zorganizują pomoc adekwatną do sytuacji danej
osoby. Opaska monitorująca stan zdrowia wyposażona jest w przycisk SOS
oraz dodatkowe funkcje m. in. detektor upadku i lokalizator GPS. W 2020 r. z teleopasek
skorzystało łącznie 113 osób.
-Świadczenie usług teleopiekuńczych dla mieszkańców Radomia powyżej 60 roku życia
Zadanie jest realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia
a Sidly Spółka z o.o. Umowa była zawarta 25 lutego 2020 r. Zadanie dotyczy 30 osób
starszych i samotnie zamieszkujących po 60 roku życia, którzy otrzymali opaski
monitorujące stan zdrowia wraz z usługą całodobowego monitoringu. W 2020 r. z opasek
monitorujących stan zdrowia skorzystało łącznie 32 osoby.
Ad. 3. Siła w Seniorach Aktywnych
- „Radomska Karta Seniora”
W dniu 26 czerwca 2015r. została przyjęta Uchwała Nr 135/2015 Rady Miejskiej
w Radomiu w sprawie wprowadzenie na terenie Gminy Miasta Radomia Programu
„Radomska Karta Seniora”
Program Radomska Karta Seniora skierowany jest do mieszkańców miasta Radomia,
którzy ukończyli 65 rok życia. Niniejszy program stanowi element polityki społecznej
realizowany przez Gminę Miasta Radomia. Głównym celem programu jest wzmocnienie
aktywności społecznej i poprawy jakości życia radomskich Seniorów.
Program obejmuje katalog ulg i preferencji dla Seniorów powyżej 65. roku życia
uczestniczących w Programie
Cele Programu realizowane będą przez:
1. podniesienie poziomu aktywności i sprawności seniorów poprzez zwiększenie
dostępności i zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
i sportowych,
2. kształtowanie pozytywnego wizerunku radomskich seniorów,
3. opracowanie, promocję i koordynację systemu ulg i preferencji udzielanych
Seniorom przez:
• jednostki organizacyjne prowadzone przez Gminę Miasta Radomia,
• inne jednostki i instytucje publiczne,
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•
•

firmy i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie
Gminy Miasta Radomia,
organizacje pozarządowe.

Wniosek o wydanie Karty może złożyć:
1) osoba będąca mieszkańcem m . Radomia, która ukończyła 65 rok życia,
2) w przypadku gdy osoba uprawniona do otrzymania karty nie posiada pełnej
zdolności do czynności prawnych, może posługiwać się nią opiekun
legitymujący się dokumentem poświadczającym ten fakt.
Stan na koniec 2020 roku: liczba wydanych kart – 13.281
- imprezy dla seniorów
Pod koniec lutego 2020 r. został zorganizowany III Bal Seniora w hali sportowej
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu przy ul. Narutowicza 9, w którym wzięło
udział ponad 900 radomskich seniorów.
-utworzenie Centrum Aktywności Seniorów
Działalność Centrum Aktywności Seniorów w 2020 roku to :
Z uwagi na trudny okres pandemiczny COVID-19 działania Centrum Aktywności Seniorów
w Radomiu przy ul. Traugutta 31/33 były znacznie ograniczone, gdyż od marca 2020 roku
ogłoszono całkowity lub częściowy zakaz zgromadzeń, a nawet kontaktów osób
przypadkowych. Obostrzenia związane z zachowaniem dystansu, noszeniem maseczek
i rękawiczek spowodowały, że dużą grupą seniorów nie wychodziła z domu i korzystała
z pomocy rodziny lub osób trzecich.
1. Szycie maseczek
a) Seniorzy skupieni wokół CAS zorganizowali szycie maseczek dla potrzebujących we
własnych domach po uprzednim dostarczeniu im materiału bawełnianego i gumek
przez CAS na 1000 maseczek
b) transportem zajęli się Seniorzy posiadający własne auta
c) uszyto 947 szt. maseczek
d) maseczki zostały rozdysponowane w następujący sposób :
• 150 szt. DPS przy ul. Zofii Holszańskiej w Radomiu;
• 300 szt. Placówka opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Radomiu;
• 300 szt. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Radomia;
• 40 szt. Seniorzy korzystający z oferty CAS;
• 157 szt. na potrzeby innych Seniorów zgłaszających się po maseczki do CAS.
2. Kursy komputerowe prowadzone przez pracownicę CAS :
a) dla początkujących i średnio-zaawansowanych
b) systematycznie korzystało niewiele osób w grupach 4 lub 5 osobowych
c) czas jednej godziny lekcyjnej lub sesji 1 godzina zegarowa
Z komputerów i Internetu korzystali także seniorzy indywidualnie.
3. Nauka języka angielskiego :
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a) dla początkujących i średnio-zaawansowanych,
b) w okresie poluzowania obostrzeń organizowane były grupy 5 osobowe
c) czas jednej godziny lekcyjnej - 1 godzina zegarowa.
4. Integracja wśród seniorów korzystających z CAS doprowadziła do utworzenia się
nieformalnych grup aktywnych seniorów składających się z 5-6 osób, które były siłą
napędową dla organizowania zajęć wg własnych pomysłów poprzez:
a) pisanie
projektów
do Stowarzyszenia
Radomskie
Centrum
Przedsiębiorczości w Radomiu celem zdobycia środków finansowych na
ich realizację,
b) przystąpienie do konkursu
c) organizację imprez lub warsztatów
d) opracowanie i drukowanie plakatów i zaproszeń
e) zapraszanie kilkuosobowych grup seniorów do wzięcia udziału
w tych przedsięwzięciach.
f) dokonywanie rozliczenia finansowego
Dzięki tym aktywizującym działaniom udało się namówić do wspólnych inicjatyw około 40
Seniorów, którzy rozszerzali swoje zainteresowania i działania .
5. W roku 2020 udało się zmobilizować 6 grup aktywnych seniorów, które zorganizowały
zajęcia + warsztaty dla łącznej liczny 50 seniorów, które napisały projekty i zajęły się
organizacją następujących przedsięwzięć :
Lp. Nazwa nieformalnej Tytuł projektu
grupy
aktywnych
seniorów

Dla
Termin
liczby
osób

1

Kobiety
zapachem

30

Nie
w SRCP

2

Twórcze Seniorki

20

01.04.- 30.06. 2020r.

3

Piszący
to My

15

01.04.- 30.06. 2020r.

4.

Zadbane Seniorki

Kobieta piękna i atrakcyjna w każdym 20
wiekuporady
kosmetycznozapachowe

15.07. – 14.10.2020r.

5.

Obdarowujące
seniorki

Prezenty
dekorowane
SCAPBOOKING-u

metodą 20

01.09. – nie dokończono
z uwagi na obostrzenia

6.

Aktywnym być
kreatywnie żyć

– Origami – prosta sztuka składania 20
papieru metodą na nudę

Nie
zrealizowano
z powodu braku akceptacji
przez SRCP

spowite Mowa zapachów

IKONY

Własnoręcznie wykonujemy biżuterię
– IKONA sztuka innych wyznań
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zaakceptowano

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości zakwalifikowało 4 projekty
i przyznało środki pieniężne do ich realizację.
6. W marcu przez ogłoszeniem obostrzeń pandemicznych udało się zorganizować
imprezę z okazji Dnia Kobiet dla 35 osób.
7. Zapoczątkowaliśmy projekt „Interaktywny Senior” czyli : porozumiewanie się
za pomocą komputera
8. Przyjmowaliśmy zgłoszenia uwag seniorów o tym jakie :
a) mają uwagi do funkcjonowania różnych instytucji w Radomiu
b) inicjatywy chcieliby zrealizować na skalę miasta
c) mają problemy w codziennym funkcjonowaniu
d) sprawy utrudniają im życie codzienne
9. Zajmowaliśmy się pośrednictwem w kontaktowaniu się seniorów potrzebujących
pomocy w codziennych obowiązkach, z tymi, którzy chętni są pomagać w tym
zakresie.
10. Prowadziliśmy rozmowy telefoniczne w celu podtrzymania kontaktów międzyludzkich
oraz podtrzymywania na duchu osób ze skłonnościami depresyjnymi.
11. We współpracy ze Stowarzyszeniem Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
zorganizowaliśmy wykłady z tzw. Pakietu edukacyjnego dla mazowieckich seniorów
współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
a) wykładowcami były osoby posiadające doktoraty w sferze naukowej z dziedziny
prawniczej, socjologicznej i rehabilitacyjnej
b) były to wykłady z następujących tematów:
• „Bezpieczny Senior znający prawo”
• „Seniorzy w sferze socjalnej”
• „Zdrowi seniorzy to uśmiech na co dzień w grupie ludzi starszych”
12. Wszystkie te działania ( poza kupnem materiału na szycie maseczek ) nie wymagały
żadnych nakładów finansowych ze strony Urzędu Miasta Radomia – gdyż głównym
naszym hasłem było „Seniorzy- Seniorom” oraz zdobywanie pieniędzy z projektów
składanych do Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”.
Inne działania:
- zajęcia w Dziennym Domu „Senior+”
• hortiterapia – pielęgnacja kwiatów i zieleni w siedzibie jednostki i na dziedzińcu
placówki,
• organizacja uroczystości imieninowych, urodzinowych i świątecznych,
• muzykoterapia – zajęcia muzyczne i relaksacyjne,
• trening umiejętności społecznych i relacji międzyludzkich,
• bale i zabawy okolicznościowe
• wyjścia na przedstawienia do OKiSz „Resursa Obywatelska” w Radomiu,
• gry i zabawy integracyjne i zespołowe na dziedzińcu DDS+,
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•
•
•
•
•
•
•

spotkania
z artystami,
muzykami,
dziećmi
i młodzieżąintegracja
międzypokoleniowa
zajęcia artystyczne (arteterapia, plastykoterapia), w okresie zawieszenia jednostki
dostarczanie materiałów do terapii plastycznej do domów Uczestników/czek,
zajęcia krawiecko-dziewiarskie,
zajęcia teatralne z reżyserem Teatru Resursa
terapia kulinarna: wypieki ciast
zajęcia usprawniające pamięć i koncentrację
zajęcia aktywności ruchowej: zajęcia ruchowo- usprawniające, z fizjoterapeutą,
kinezyterapeutą, zajęcia na siłowni, ćwiczenia ruchowe.

W okresie zawieszenia jednostki Uczestnicy/ki otrzymali instruktarze do prostych ćwiczeń
w domu, zalecenia spacerów.
- usługi socjalne: dostarczanie gorącego, dwudaniowego posiłku, pomoc przy
sporządzaniu wniosków, kompletowaniu dokumentacji do MOPS Radom, PFRON,
poradnictwo w sprawach urzędowych, także w okresie zawieszenia działalności jednostki.
-usługi kulturalno- oświatowe: wyjazd do Teatru Buffo w Warszawie na musical, wyjście
na Prezentacje Wokalne do MDK w Radomiu, wyjścia do MCSW „Elektrownia”
w Radomiu, do Muzeum Jacka Malczewskiego na lekcje Muzealne, uczestnictwo w III Balu
Seniora w Hali MOSIR.
-świadczenie pomocy pedagogiczno-mediacyjnej: stały kontakt telefoniczny
z Uczestnikami/czkami
- zajęcia sportowo- rekreacyjne: zajęcia sportowe, spacery nordic-walking, korzystanie
z siłowni zewnętrznych w parku, spotkania integracyjne z młodzieżą z Ośrodka SzkolnoWychowawczego.
- zajęcia edukacyjne: pogadanki poszerzające wiedzę ogólna, pogadanki o zdrowiu,
bezpieczeństwie w okresie pandemii, dotyczące dbania o higienę umysłu.
W okresie zawieszenia jednostki dostarczanie materiałów dot. zdrowia, żywienia,
zachowania bezpieczeństwa w sytuacji pandemii.
- funkcjonowanie Radomskiej Rady Seniorów
W roku sprawozdawczym 2020 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną
związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz wprowadzonymi przez rząd
obostrzeniami (w tym odwołanie wszystkich imprez masowych, spotkań, zgromadzeń)
a co za tym idzie konieczność ograniczenia przez seniorów wychodzenia z domu
do niezbędnego minimum, posiedzenia Radomskiej Rady Seniorów zostały odwołane.
Udział środowiska senioralnego w wydarzeniach organizowanych na rzecz Seniorów
w 2020 r. był również znacznie niższy niż w roku ubiegłym.
W roku sprawozdawczym Radomska Rada Seniorów odbyła 2 posiedzenia. W trakcie
spotkań omawiano sprawy ważne dla środowisk senioralnych Radomia, w tym także
zgłaszane Radzie przez mieszkańców miasta:
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• Posiedzenie w dniu 22.01.2020 r.: odbyło się w siedzibie Centrum Organizacji
Pozarządowych w Radomiu przy ul. Andrzeja Struga 1, na którym przedstawiono
i omówiono projekt sprawozdania z działalności Radomskiej Rady Seniorów za 2019
rok oraz sprawy związane z planowanym posiedzeniem Radomskiej Rady Seniorów dla
wszystkich zainteresowanych osób reprezentujących środowiska seniorów.
Na posiedzeniu poruszono także kwestie dotyczące: sytuacji lokalowej dla Związku
Inwalidów Wojennych Oddział w Radomiu, obchodów 75-lecia wyzwolenia Radomia spod
okupacji hitlerowskiej, szkolenia pn. „INNOVAthon dla dostępności”.
• Posiedzenie w dniu 25.02.2020 r.: miało charakter otwarty i odbyło się w siedzibie
Centrum Aktywności Seniora w Radomiu przy ul. Traugutta 31/33 z udziałem Prezydenta
Miasta Radomia Pana Radosława Witkowskiego oraz reprezentantów radomskich
środowisk senioralnych w liczbie ok. 50 osób. Przewodniczący Rady zapoznał zebranych
z informacją o działalności Radomskiej Rady Seniorów w 2019 roku oraz o zasadach
powoływania i zakresie kompetencji Rady, podkreślając dobrą współpracę Radomskiej
Rady Seniorów z władzami miasta, skutkującą licznymi inicjatywami i działaniami na rzecz
seniorów. Natomiast Prezydent przedstawił bieżącą politykę senioralną realizowaną przez
Gminę Miasta Radomia, a mianowicie: kontynuowanie projektów mi.in. „Siła
w Seniorach” uwzględniające wszystkie aspekty życia starszych mieszkańców Radomia,
nieodpłatne szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia,
czujniki czadu, opaski e-medyczne, aktywizacja seniorów poprzez organizację wydarzeń
takich jak np.: „Bal Seniora”, bezpłatne zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe na basenie,
spacery po Radomiu, szkolenia z zakresu obsługi komputera. Na posiedzeniu była
możliwość zadawania pytań przez przybyłych, którzy poruszyli m.in. kwestie dotyczące:
obniżenia wieku uprawniającego do otrzymania Radomskiej Karty Seniora dla kobiet,
które ukończyły 60 r. ż., remontu ul. 25 Czerwca czy zalewu na Borkach.
Na dzień 06.10.2020 r. zaplanowane było posiedzenie jednak nie mogło się odbyć
(zgodnie ze Statutem Radomskiej Rady Seniorów § 10 pkt. 3), ponieważ nie uczestniczyła
w nim co najmniej połowa składu Rady. Szczegółowy zapis przebiegu spotkań zawarto
w protokołach z poszczególnych posiedzeń Radomskiej Rady Seniorów.
Ponadto członkowie Radomskiej Rady Seniorów uczestniczyli w następujących
spotkaniach, przedsięwzięciach i wydarzeniach:
• bal Seniora w sali MOSiR w Radomiu;
• udział w pracach zespołu oceniającego projekty w ramach „Budżetu
Obywatelskiego”;
• udział w spotkaniu organizowanym przez Prezydenta Miasta Radomia dotyczącego
Budżetu Miasta na 2020 rok;
• wideokonferencja on-line pt. „Rada Seniorów jako organ wspomagający działalność
samorządu terytorialnego” przy współpracy Mazowieckiego Centrum Polityki
Społecznej w ramach realizacji zadań z zakresu polityki senioralnej województwa
mazowieckiego;
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• udział w pracach komisji konkursowej w ramach projektu pn. „Bony dla Seniorów”,
realizowanego przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości przy
dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Wiele postulatów i propozycji zgłaszanych na posiedzeniach Radomskiej Rady Seniorów
jest uwzględnianych i realizowanych przez Gminę Miasta Radomia oraz radomskie
instytucje i organizacje, przyczyniając się do rozwiązywania wielu problemów i aspektów
wynikających z kwestii wieku oraz stanu zdrowia. Seniorzy stanowią bardzo ważną grupę
mieszkańców Radomia, posiadającą duże doświadczenie i wiedzę. Wiek senioralny jest
naturalną i wartościową częścią ludzkiej egzystencji. Potrzebne jest zapewnienie
możliwości i zachęcenie najstarszego pokolenia do uczestnictwa w życiu społecznym
oraz tworzenie warunków, które zapewniają seniorom możliwie najwyższą jakość życia.
Daje się zauważyć bardzo dobrą współpracę Prezydenta Miasta Radomia oraz podległe
mu wydziały Urzędu Miejskiego i placówki z Radomską Radą Seniorów.
-udział w wykładach Uniwersytetu III Wieku
W Radomiu działają 2 Uniwersytety III Wieku – przy Uniwersytecie TechnologicznoHumanistycznym oraz Stowarzyszenie Radomski Uniwersytet III Wieku.
Stowarzyszenie Radomski Uniwersytet III Wieku, ul. Malczewskiego 16
1. Spotkania i wykłady w „Resursie Obywatelskiej” w Radomiu:
• 08.01.2020.r. – jasełka w wykonaniu artystów Teatru Poszukiwań z Resursy
• 22.01.2020 r. – R. Utkowski: Oglądanie literatury. Tekst wizualny
• 05.02.2020 r. film „Ośka – partyzancka legenda o Batalionach Chłopskich”.
Słowo wstępne P. Bednarczyka – twórcy filmu.
• 19.02.2020 r. dr Duszyk – „Radom w 1945 roku”
• 04.03.2020 r. L. Krzyżyk -Chrząstek: ”Miąższ aloesowy dla zdrowia i urody”.
Życzenia i słodycze dla Pań z okazji Święta Kobiet.
2. Udział słuchaczy w koncertach Radomskiej Orkiestry Kameralnej w Radomiu:
• 07.03.2020 r. „Discovery” – prowadziła K. Czubówna;
• 22.08.2020 r. „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”;
• 19.09.2020 r. „Festiwal Ludwika van Beethovena” i inne koncerty online.
3. Zbiorowe wyjścia do kina „Helios” i „Elektrownia”:
• 20.01.2020 r. film pt. „Na noże”;
• 17.02.2020 r. „Poznajmy się jeszcze raz”;
4. W styczniu, lutym i do połowy marca 2020 r. odbywały się regularnie (raz
w tygodniu) zajęcia specjalistyczne: j. angielski, gimnastyka rehabilitacyjna i joga.
5. Udział słuchaczy w III Balu Seniora oraz w zabawie karnawałowej organizowanej
przez Zarząd RUTW w Klubie „U Ewy”.
6. Współpraca z ZUS (w Internecie):
• kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo,
bezgotówkowo”;
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• promowanie wiedzy na temat internetowego konta bankowego;
• „ZUS dla seniora” – usługi nowoczesne e-zdrowie.
7. Ze względu na bezpieczeństwo i z troski o zdrowie słuchaczy zorganizowano
11.09.2020 r. koncert śpiewaka Marka Rawskiego w Parku im. T. Kościuszki
8. W kwietniu 2020 r. ukazało się zarządzenie Wojewody Mazowieckiego
o zawieszeniu działalności stowarzyszeń. Zarząd RUTW interesował się sytuacja
zdrowotną słuchaczy (telefonicznie), organizował pomoc wolontariuszy i harcerzy
oraz współpracował z Fundacją Pro Civitas Bono w celu zorganizowania stałej opieki
dla chorych słuchaczek i wolontariuszy dla mniej sprawnych seniorek.
Uniwersytet III Wieku działający przy UTH:
Rok 2020 rozpoczęli wspólnym wyjazdem sylwestrowym 31.12.2019r. do teatru
w Warszawie. Od 12 stycznia do 9 marca 2020r. były już regularne wykłady (w tym
przerwa semestralna), a 9 marca był ostatnim dniem, w którym zostały zawieszone zajęcia
stacjonarne. Od 17 listopada 2020 r. zostały wznowione wykłady prowadzone zdalnie
na platformie Microsoft Teams, które zakończone zostały 22 grudnia 2020 r. spotkaniem
Wigilijnym. Wykłady w uniwersytecie odbywają się raz w tygodniu. Są to wykłady
o przeróżnej tematyce, ponieważ jest możliwość korzystania z kadry naukowodydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Są to wykłady
o sztuce, zdrowiu, kosmetologii, ekonomii, prawie, humanistyczne i wiele innych. Władze
Uniwersytetu III Wieku starają się zapewnić wszechstronność tematyczną. Dowodem
na atrakcyjność uniwersytetu jest stale powiększająca się ilość słuchaczy. W wykładach
uczestniczy około 200 słuchaczy. W okresie od stycznia 2020r. do marca 2020 r.
w zajęciach fakultatywnych uczestniczyło 253 osoby.
Prowadzone są zajęcia fakultatywne z języka angielskiego - aktualnie 96 osób, gimnastyki103 osoby, oraz tańca -27 osób, zajęcia plastyczne/malarstwo - 17 osób.
Ponadto staramy się udostępniać naszym słuchaczom korzystanie z dobrodziejstw
kultury. Wspólne wyjścia do teatru, kina, na koncerty, w których chętnie uczestniczą nasi
słuchacze. Należy jeszcze wspomnieć o Balu Prezydenckim w którym uczestniczyło 90
osób, a oczywiście było o wiele więcej chętnych.

2.4.7. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Radomia
na lata 2018-2020
Program, przyjęty Uchwałą Nr 659/2028 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia
2018 roku, jest realizacją zadania własnego powiatu, do którego należy opracowanie
i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej,
zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych zgodnie
art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1111 z późn. zm.).
Celem strategicznym Programu jest:
• stworzenie warunków do efektywnego rozwoju pieczy zastępczej w mieście
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Radomiu z ukierunkowaniem na formy rodzinne,
• pomoc rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, szczególnie w przypadkach, gdy dzieci zostały umieszczone
w pieczy zastępczej,
• pomoc rodzinom zastępczym i ich wychowankom.
Cel strategiczny realizowany jest poprzez oddziaływania w następujących obszarach:
1. Działania o charakterze profilaktycznym – mające na celu ochronę dziecka przed
koniecznością wychowywania się poza rodziną oraz zahamowanie wzrostu liczby
dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej, praca z rodziną
biologiczną, wsparcie specjalistyczne młodzieży i rodzin (biologicznych
i zastępczych);
2. Działania interwencyjne – wzmocnienie systemu pieczy zastępczej zapewniającego
czasową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym opieki przez rodziców
biologicznych. Wsparcie i pomoc koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dla
rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w wypełnianiu ich funkcji;
3. Działania naprawcze – wzmocnienie rodzin naturalnych, polegające
na odbudowaniu relacji z dziećmi, minimalizacji zjawisk patologicznych.
Wspieranie rodzin we wszelkich działaniach przez asystenta rodziny przy
współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej mających na celu powrót
dziecka do rodziny biologicznej.
W 2020 roku prowadzone były działania o charakterze promocyjnym, szkoleniowym,
organizacyjnym, pomocowym, opiniodawczym i sprawozdawczym oraz wspierającym
rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki rodzinne.
Rodzinna piecza zastępcza funkcjonowała w następujących formach:
• 108 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których wychowywało się 146 dzieci;
• 44 rodzin zastępczych niezawodowych, w których wychowywało się 54 dzieci;
• 11 rodzinnych domów dziecka, w których wychowywało się 62 dzieci;
• 12 zawodowych rodzin zastępczych, w których wychowywało się 42 dzieci, w tym:
o 6 pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, w których wychowywało się
24 dzieci;
o 1 specjalistyczna dla dzieci chorych, w których wychowywało się 5 dzieci.
Ponadto zatrudniono 11 rodziny pomocowych, które sprawowały opiekę nad dziećmi
w okresie czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą
lub prowadzącym rodzinny dom dziecka w związku z wypoczynkiem. Zatrudniono również
17 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
w zawodowych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
W 2020 roku w Radomiu funkcjonowało 2 placówki opiekuńczo – wychowawczych typu
socjalizacyjnego tj.: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Słoneczny Dom”, w której
przebywało rotacyjnie 48 dzieci, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Mieszkanie
Usamodzielnienia”, w której przebywało 16 dzieci, oraz 6 placówek rodzinnych, w których
rotacyjnie przebywało 42 dzieci.
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W roku sprawozdawczym w rodzinnej pieczy zastępczej umieszczono 51 dzieci,
zaś w instytucjonalnej pieczy zastępczej 25 dzieci, dla których wydano skierowania
do odpowiedniej placówki opiekuńczo – wychowawczej.
Procesem usamodzielnienia objęto 96 wychowanków z pieczy zastępczej. Z tej liczby 81
osób kontynuowało naukę.
Na terenie Radomia funkcjonowały 3 mieszkania chronione przeznaczone dla
wychowanków z pieczy zastępczej, w których przebywało 9 osób realizujących proces
usamodzielnienia. Mieszkania chronione zapewnią osobom odpowiednie warunki
do samodzielnego funkcjonowania w środowisku przygotowując do startu w dorosłe
życie.
W 2020 roku pomocą pieniężną w formie różnych świadczeń objęto 378 osób z 294 rodzin
oraz objęto wsparciem przez 11 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 2
pracowników socjalnych, 3 psychologów oraz pedagoga.
Do Wojewody Mazowieckiego przekazano w wersji elektronicznej za pomocą Centralnej
Aplikacji Statystycznej (CAS) sprawozdania rzeczowo – finansowe z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 1 stycznia2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
i za okres od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Także jednorazowe sprawozdania i informacje z realizacji zadań z zakresu systemu pieczy
zastępczej m. in.:
• realizacji dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, dodatku
w wysokości świadczenia wychowawczego oraz świadczenia dobry start wg stanu
na koniec każdego miesiąca i kwartału,
• wychowankowie i personel objęty kwarantanną lub izolacją w pieczy zastępczej wg
stanu na koniec każdego tygodnia,
• rejestru wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wg stanu
na koniec dnia każdego miesiąca,
• standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
• procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej,
• rodzin pomocowych,
• zgłoszeń do ośrodków adopcyjnych dzieci objętych pieczą zastępczą mających
uregulowaną sytuację prawną,
• przebywania w pieczy zastępczej dzieci cudzoziemskich bez uregulowanego
statusu prawnego,
• dzieci w pieczy zastępczej – własne i obce,
• niepełnosprawność wśród dzieci w pieczy zastępczej, rodzin zastępczych
i kandydatów na rodziny zastępcze,
• mieszkań chronionych prowadzonych w Gminie.
Ponadto do GUS przekazano 6 sprawozdań z rodzinnej pieczy zastępczej według stanu
w dniu 31 grudnia 2020 roku.
Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, autorskim
programem szkolenia kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej pt. „Kto mnie
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pokocha?” zatwierdzonym decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej we wrześniu 2020
roku rozpoczął szkolenie dla 25 osób do sprawowania pieczy zastępczej, które zostało
zakończone w 2021r.
W ciągu roku powstało 15 spokrewnionych rodzin zastępczych, 10 niezawodowych rodziny
zastępcze, 1 zawodowa rodzina zastępcza oraz3 rodzinne domy dziecka.
W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego dla dzieci z pieczy zastępczej
zorganizowano zabawę choinkową oraz paczki mikołajkowe.
Także wychowankowie pieczy zastępczej wraz z opiekunami brali udział w dniu otwartym
zorganizowanym przez 62 Batalion Lekkiej Piechoty oraz aktorów p. Doroty Choteckiej i p.
Radosława Pazury, którzy przekazali upominki dla dzieci.
Ponadto w zakresie współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Słoneczny Dom zostało
przebadanych 29 dzieci pod kątem występowania zaburzeń rozwojowych ze spektrum
FASD, zaś dla ich opiekunów udzielono konsultacji w zakresie skutecznych metod
i kierunków pracy z dzieckiem z FAS/FASD.
Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu realizował
projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID19” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwoju 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI9iv: Ułatwienie dostępu
do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego misją było:
• zakupienie sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie
zdalnego nauczania;
• zakupienie środków ochrony indywidualnej;
• zakupienie wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci.
W projekcie brało udział 599 osoby, w tym 324 dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy
zastępczej.
Pracownicy Działu Pieczy Zastępczej brali udział w audycjach radiowych – Radia Plus
Radom, mających na celu promocję idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców
Miasta Radomia i okolic.

2.4.8. Lokalny program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy
Miasta Radomia – posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Lokalny program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Miasta Radomia posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, został przyjęty Uchwałą Nr V/63/2018
z dnia 18 grudnia 2018 Rady Miejskiej w Radomiu. Celem Programu jest zapewnienie
posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza
osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym
zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje
bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których
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przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania.
Ponadto z Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach,
jak również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np.
ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować
sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków.
Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia osobom
spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150%
kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy: 1) dzieciom do czasu podjęcia nauki
w szkole podstawowej, 2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
lub szkoły ponadgimnazjalnej; w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań,
o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły
lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu o potrzebie
udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania
decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego
wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy w w/w
sposób nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach
i przedszkolach na terenie Gminy Miasta Radomia w poprzednim miesiącu
kalendarzowym, a we wrześniu tej liczby z czerwca.
Moduł dla osób dorosłych
Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia w postaci
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy
wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym
kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy,
osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym.
W 2020 roku Gmina Radom wydatkowała na Program łącznie kwotę 5.529.976,22 zł,
w tym 4.420.000,00 zł stanowiły środki z dotacji oraz 1.109.976,22 zł w ramach środków
własnych. Pomocą Programu objęto narastająco ogółem 6.532 osoby.
Na realizację zadania zostały wydatkowane środki :
• posiłki w naturze dla 186 osób dorosłych (obiady) w 3 stołówkach w kwocie
465.411,90zł, tj. 42.931 świadczeń;
• posiłki w naturze dla 943 dzieci w szkołach, na podstawie decyzji Prezydenta
Miasta Radomia, w kwocie 146.656,30zł, tj. 39.666 świadczeń;
• posiłki w naturze dla 133 dzieci w szkołach w kwocie 15.635,30 zł, (tj. 4.178
świadczeń) zgodnie z pkt III.1.2. załącznika do uchwały Nr 140 Rady Ministrów
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z dnia 15 października 2018 roku i z lokalnym programem osłonowym w zakresie
dożywiania „Pomoc Gminy Miasta Radomia – posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023 (uchwała Nr V/64/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia
2018 roku), tj. 20% dożywianych uczniów na podstawie informacji dyrektora
szkoły.
W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w stacjonarnym funkcjonowaniu szkół,
które zostały wprowadzone w 2020 roku ze względu na pandemię COVID-19 uczniowie
spożywali posiłki tylko w okresie od stycznia do 13 marca 2020 roku oraz od września do 8
listopada 2020 roku. W pozostałych miesiącach zostali objęci świadczeniem pieniężnym
na zakup posiłku w kwocie 100zł miesięcznie.
Zasiłek celowy na posiłek, zakup posiłku lub żywności - decyzje dla 3.797 osób w kwocie
4.902.272,72zł, tj. 30.191 świadczeń, w tym zasiłek celowy na kwotę 513.480zł na zakup
posiłku w formie niepieniężne w postaci bonów żywnościowych po 240zł miesięcznie dla
osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nie są
w stanie przygotować samodzielnie posiłku oraz nie mogą skorzystać z oferty stołówek.
Należy dodać, iż pomocą w formie zasiłków celowych po 100zł miesięcznie obejmowane
są również dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniowie szkół,
które nie posiadają stołówki, głównie w szkołach ponadpodstawowych lub z różnych
przyczyn nie mogą spożywać posiłku w szkole.
Na realizację zadania gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych
wynosi nie mniej niż 40% przewidzianych kosztów realizacji Programu. W 2020 roku
Gmina Radom uzyskała zgodę Wojewody na zmniejszenie wkładu własnego z 40%
do 20%.

2.5.

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Problem niepełnosprawności jest tematem często poruszanym w celu stawienia czoła
przeciwnościom na jakie napotyka społeczeństwo. Administracja rządowa i samorządowa
podejmuje inicjatywy i próby przeciwdziałania wykluczeniu części społeczeństwa
borykającą się z niepełnosprawnością. Przykład stanowi ustawa Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 art. 5 §1 p. 4, w którym obiekt budowlany powinien spełnić niezbędne
warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego, przez osoby niepełnosprawne. Istotne znaczenie ma
również ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o Rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz inne ustawy, na przykład ustawa z dnia
19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej, mająca na uwadze słabe postępy
w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych w administracji publicznej, nowelizując
tryb i zasady przeprowadzania naboru na pracowników zatrudnionych w urzędach
administracji państwowej i samorządowej.
Radom realizuje kilka priorytetów odnoszących się do osób niepełnosprawnych.
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2.5.1 Samorządowy Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta
Radomia na lata 2019-2023
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1172 ze zm.) nakłada
na samorządy obowiązek opracowania i realizowania samorządowych programów
na rzecz osób niepełnosprawnych. Art. 35a ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy wskazuje, iż do zadań
powiatu należy opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą
rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej
i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
W ramach programu były podejmowane działania z myślą o osobach niepełnosprawnych
zamieszkujących Gminę Miasta Radomia, które przyczyniły się do rozwiązania
konkretnych problemów właśnie tych osób w oparciu o zidentyfikowane zasoby
infrastrukturalne, organizacyjne i ludzkie. Powodzenie działań zależało w głównej mierze
od odpowiedniego zaplanowania finansowego (środki PFRON, gminne i poza sferą
finansów publicznych).
Celem strategicznym Programu było zapewnienie warunków możliwie pełnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej Gminy Miasta Radomia.
W ramach Realizacji Samorządowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Miasta Radomia w roku 2020 podjęto działania w ramach następujących celów:
1. Podejmowanie działań w zakresie podniesienia jakości życia osób
niepełnosprawnych;
1) Wspieranie działań zdrowotnych oraz promujących zdrowy styl życia;
a. VI
Ogólnopolski
Turniej
w Podnoszeniu
Ciężarów
Osób
Niepełnosprawnych, który odbył się w dniach 04-06.12.2020r.;
b. VIII Memoriał Adama Borczucha w Tenisie Stołowym Osób
Niepełnosprawnych, który odbył się w dniach 11-13.09.2020r.;
c. wycieczka autokarowa do Węgierskiej Górki – organizacja przez Dom
Kultury Idalin;
d. udział szkół w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę”
współorganizowany
przez
Główny
Inspektorat
Sanitarny
oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”;
e. udział uczniów klas VII-VIII, również uczniów niepełnosprawnych,
w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021
organizowanym przez Narodowy Instytut Onkologii;
f. udział uczniów klas VI-VIII w spotkaniu profilaktycznym w ramach
z projektu „Nie Zmarnuj Swojego Życia” – RYMcerze;
g. realizacja zajęć z zakresu profilaktyki zaburzeń depresyjnych,
pojawiających się w związku z izolacją i nauką zdalną;
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h. opracowanie i wysłanie przez dziennik elektroniczny do rad rodziców
i uczniów materiałów informacyjnych dotyczących profilaktyki i zdrowia
psychicznego osób niepełnosprawnych;
i. we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
w Radomiu szkoły zrealizowały następujące programy promujące
zdrowy styl życia: „ARS, czyli jak dbać o miłość”, „Znamię-znam je”,
„Zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS oraz przeciwdziałanie
podejmowaniu zachowań ryzykownych” , „Wybierz życie – Pierwszy
krok”. - Program: ”Dobry wybór na początek” finansowany przez
fundację Poza Schematami z Warszawy;
j. realizacja w szkołach programów: „Nie pal przy mnie, proszę”,„ Czyste
powietrze wokół nas”„ Znajdź właściwe rozwiązanie”„ Bieg po zdrowie”,
„Trzymaj formę”;
k. szkolenie nauczycieli pt.: „ Zabawy relaksacyjne dla dzieci w okresie
pandemii”:
l. udział nauczycieli w konferencji „ Przywrócić radość życia” .
m. szkolenie nauczycieli z zakresu wiadomości postępowania z dzieckiem
chorym na cukrzycę;
n. udział szkoły w programie „ Zdrowa Szkoła”;
o. realizacja programów „Dziękuję nie palę”, „Narkotyki albo życie, wybór
należy do Ciebie”, „Fonoholizm-uzależnienie od komputera, telefonu,
portali społecznościowych”, „Cyberprzemoc”, „Unplaged-wpływ
alkoholu na życie człowieka”, „Dlaczego tak ważne są zasady
właściwego odżywiania? Na czym polega anoreksja i bulimia”,
„Anoreksja i bulimia, kogo może spotkać? Przyczyny, skutki, leczenie”,
„Warzywa i owoce w szkole”, „Mleko w szkole”;
p. udział w projekcie badawczym pod patronatem Uniwersytetu
Warszawskiego w ramach unijnego projektu The EIT Food School
Network, którego celem było promowanie zdrowego odżywiania się
wśród dzieci i młodzieży;
q. realizacja Ogólnopolskiego Projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”;
r. realizacja projektu edukacyjnego „Żyj zdrowo i bezpiecznie”;
s. program Zdrowy Kręgosłup – zajęcia sportowe realizowane dla uczniów
zakwalifikowanych po badaniu;
t. udział w Ogólnopolskiej Akcji ,,Zdrowo i Sportowo” –promocja
aktywności ruchowej;
u. udział w Ogólnopolskim Programie ,,Mamo, Tato, Wolę Wodę” –
Ogólnopolski Program Edukacyjny - Zdrowy Rozwój Najmłodszych;
v. ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury” – Ogólnopolski program o tematyce
ekologicznej i zdrowotnej;
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w. Udostępnianie uczniom materiałów o tematyce profilaktycznej, także
związane z zachowaniem zdrowia psychicznego w czasie pandemii Covid
19, umiejętności organizowania własnego warsztatu pracy w domu,
radzenia sobie ze stresem itp.;
x. Realizacja Programów profilaktyczno-wychowawczych;
y. wolontariat osób niepełnosprawnych, wsparcie w przygotowaniu
imprez sportowych;
z. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów, w tym
niepełnosprawnych;
aa. psychoedukacja prowadzona przez pedagoga i psychologa;
bb. psychoedukacja realizowana na godzinie z wychowawcą;
cc. udzielanie porad i konsultacji uczniom przez wychowawcę, nauczycieli
uczących, pedagoga, psychologa oraz innych specjalistów w ramach
pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
dd. szkolenie nauczycieli z zakresu wiadomości postępowania z dzieckiem
chorym na cukrzycę;
ee. zajęcia w klasach z tematyki zdrowotnej: wpływ stylu życia na stan
zdrowia młodzieży. Higiena i choroby układu ruchu. Higiena i choroby
układu pokarmowego. Zasady zdrowego odżywiana;
ff. konkursy na prezentacje multimedialne w ramach Szkolnego Dnia
Zdrowia: „Czynniki wpływające na stan zdrowia”, „Czynniki wpływające
na zdrowie psychiczne i emocjonalne młodzieży”;
gg. program „Prawidłowa Waga” zajęcia sportowe realizowane dla uczniów
zakwalifikowanych po badaniu;
hh. „W krainie zabawy” - Program wspierający rozwój społecznoemocjonalny dzieci. Realizacja programu sprzyja nabywaniu odporności
emocjonalnej dzieci. Służy higienie zdrowia psychicznego;
ii. „Sanford Harmony” - PWN- Program ma na celu rozwijanie
i kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami. Dzieci uczą się
w jaki sposób wyrażać prawidłowo swoje emocje. Sprzyja kształtowaniu
postawy otwartości na innych, nauka akceptacji osób ze specjalnymi
potrzebami;
jj. organizowanie przez wychowawców, pedagoga i psychologa zajęć
integracyjnych w zespołach klasowych;
kk. inicjowanie spotkań klasowych wspólnie z rodzicami uczniów (online)
w ramach przypadających cyklicznie świąt;
ll. obchody „ Dnia Życzliwości”;
mm.współpraca z Forum Przeciw Depresji;
nn. udział w międzyszkolnych zawodach i programach sportowych: Gry
i zabawy ruchowe, „Lekkoatletyka dla każdego”, „Trzymaj formę”,
Powszechna nauka pływania;
65

oo. realizacja zajęć o charakterze terapeutycznym w zakresie profilaktyki
uzależnień;
2) Likwidacja barier architektonicznych;
a. obsługa osób głuchoniemych w Urzędzie Miejskim w Radomiu.
Współpraca, przy realizacji programów dot. osób niepełnosprawnych
z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu;
b. budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnością w obiekcie MOK
Amfiteatr przy ul. Daszyńskiego 5;
c. budowa 2 podjazdów dla osób niepełnosprawnych wraz z częścią
nawierzchni utwardzonych przy budynku Publicznego Ogródka
Jordanowskiego w Radomiu;
d. pomoc w ułatwieniu życia codziennego osobom niepełnosprawnym, w tym
dorosłym i dzieciom z dysfunkcją narządu ruchu, schorzeń neurologicznych
i dysfunkcji
narządu
z terenu
Gminy
Miasta
Radomia
poprzez zlikwidowanie barier architektonicznych w ich miejscu
zamieszkania – dofinansowania na kwotę 600 000 zł;
e. utrzymanie rezultatów i kontynuacja projektu „Bezpłatny Internet dla
mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach,
którego uczestniczy około 70% niepełnosprawnych beneficjentów
(wszystkich Beneficjentów jest 1500 osób);
f. zakup autobusów niskopodłogowych;
g. transport osób niepełnosprawnych - około 91 osób dziennie, zapewniono
obsługę 13 placówkom oświatowym, 5 stowarzyszeniom oraz osobom
prywatnym z codziennych zleceń telefonicznych. W 2020 roku wszystkie
pojazdy wykonały na rzecz transportu osób niepełnosprawnych 150 671
km;
3) Wspieranie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym:
a. inicjowanie imprez kulturalnych wspólnie z rodzinami uczniów –
„Śpiewanki nasercowe”;
b. udział w porankach muzycznych;
c. wyjścia do kina i teatru;
d. udział w imprezach artystycznych, szkolnych;
e. współpraca ze Stowarzyszeniem KARUZELA – udzielanie informacji
nauczycielom i rodzicom uczniów z Autyzmem i Zespołem Aspergera
na temat możliwości uzyskania wsparcia oraz oferty szkoleniowej
Stowarzyszenia;
f. współpraca ze Specjalistycznym Ośrodkiem Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci
i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG; Specjalistyczną Niepubliczną Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną;
g. współpraca szkól- Radomskie Stowarzyszenie „Młodzi Kreatywni”;
h. organizacja cyklicznych zajęć instruktażowych z udzielania pierwszej
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pomocy przedmedycznej oraz zajęć o tematyce patriotycznej dla dzieci
i młodzieży z powiatu radomskiego ramach projektu "Akademia
Bezpieczeństwa”;
i. współpraca szkół ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży ARKA;
j. współpraca ze Świetlicą “Oratorium” prowadzoną przez siostry Michalitki;
k. organizowanie licznych akcji charytatywnych;
l. współpraca ze szkołami specjalnymi znajdującymi się na terenie miasta
Radomia;
m. udział w szkolnych i miejskich imprezach: obchody Międzynarodowego
Dnia Niepełnosprawnych, Światowy Dzień Autyzmu;
n. udział w różnego rodzaju przedstawieniach, konkursach i koncertach;
o. organizacja konkursów plastycznych;
p. impreza integracyjna pn.: „Życie zaczyna się po 50-ce”;
q. impreza integracyjna dla członków Klubu Seniora zorganizowana
w „Ogrodach Seniora”;
r. organizacja warsztatów plastycznych z okazji Dnia Babci i Dziadka
z podopiecznymi PSP nr 12 Specjalnej im. Bp. Jana Chrapka w Radomiu;
s. Usługa „Książka na telefon” Miejskiej Biblioteki Publicznej – w każdy
ostatni piątek miesiąca osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym,
które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się, dostarczane są
do domów książki z zasobów biblioteki. Z usługi tej korzystają zarówno
osoby niewidome, wypożyczające książki nagrane na płytach CD, jak
i starsze, które mogą czytać tradycyjne drukowane książki;
1.
podejmowanie działań w zakresie aktywizacji zawodowej oraz promocji
zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
1) Rehabilitacja społeczna;
a. dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej –
6 Warsztatów Terapii Zajęciowej na których działalność przekazano kwotę
3.996.720,00 zł. ze środków PFRON. Gmina Miasta Radomia przekazała na
ten cel środki w formie dotacji w kwocie 444 804,30 zł;
b. dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze - dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – w 2020r. pomoc
uzyskało 1571 osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 1.725.708,00 zł;
c. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych - Liczba osób korzystających z turnusów
rehabilitacyjnych wraz z opiekunami - 858 osób niepełnosprawnych kwota udzielonego dofinansowania – 695.780,00 zł.
2) Wyrównywanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych;
a. Tworzenie i prowadzenie 155 oddziałów integracyjnych w szkołach;
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2.

b. współpraca z przedstawicielami innych placówek celem ujednolicenia
oddziaływań terapeutycznych nakierowanych na rzecz uczniów
niepełnosprawnych
–
Poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczne,
Stowarzyszenie „Karuzela”;
c. współpraca szkół z Caritas i Bankiem Żywności;
d. współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej, ze Stowarzyszeniem
na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością „Korczak i My”,
Stowarzyszeniem „ Nowe Perspektywy”, ze Stowarzyszeniem „Budujemy
Przystań”;
e. współpraca ze Stowarzyszeniem Uczniowski Klub Sportowy Antila
w przygotowaniu uczniów Ośrodka do udziału w zawodach sportowych dla
osób z niepełnosprawnościami;
f. działania realizowane przez Szkolne Kluby Młodzieżowego Wolontariatu –
współpraca z Arką, fundacją „Świat na tak”, Stowarzyszeniem Kajakarzy
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych”, „Akademią Sportu Radomiak”;
podejmowanie działań w zakresie wsparcia i integracji osób niepełnosprawnych;
1) Rehabilitacja zawodowa;
a. pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe skierowane do osób
niepełnosprawnych - pośrednicy pracy odbyli 5 909 spotkania z osobami
niepełnosprawnymi;
b. zlecanie szkoleń zawodowych, przekwalifikowanie zawodowe osób
niepełnosprawnych - 4 osoby niepełnosprawne zostały przeszkolone;
c. udzielanie dofinansowań na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez
osoby niepełnosprawne – 2 umowy na kwotę 82 000 zł;
d. pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu - 1 umowa z PFRON na dofinansowanie
projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
w obszarze G;
e. zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowisk pracy do potrzeb
osób niepełnosprawnych - 14 umów -380 000,00 zł - kwota udzielonego
dofinansowania;
f. Udział Gminy Miasta Radomia w programach Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2) Promocja zatrudnienia;
a. propagowanie warunków i zasad korzystania ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji
i aktywności zawodowej, w tym na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
b. informowanie pracodawców i osób niepełnosprawnych o specyfice
lokalnego rynku pracy;
c. Aktywna polityka pozyskiwania pracodawców służąca tworzeniu miejsc
pracy dla osób niepełnosprawnych.
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4.

podejmowanie działań w zakresie wsparcia i integracji osób niepełnosprawnych;
1) Udzielanie świadczeń z pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym
i ich rodzinom;
a. zasiłki stałe w wysokości 8 879 067,96 zł;
b. zasiłki okresowe w wysokości 715 148 zł;
c. zapewnienie 492 osobom niepełnosprawnym całodobowej opieki
w domach pomocy społecznej;
d. świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
w miejscu
zamieszkania
181
osobom
niepełnosprawnym
niepełnosprawnych
2) Prowadzenie i tworzenie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych –
99 osób korzystających z usług środowiskowych domów samopomocy oraz 16
z 30 usługobiorców ośrodka Senior+ to osoby niepełnosprawne;
3) Promowanie
organizacji
pozarządowych
działających
w obszarze
problematyki
osób
niepełnosprawnych
oraz osiągnięć
osób
niepełnosprawnych;
a. przeprowadzenie szkoleń mających na celu pogłębienie wiedzy
i kompetencji członków organizacji pozarządowych, w tym NGO
działających na rzecz osób niepełnosprawnych;
b. dofinansowanie 16 organizacji pozarządowych ze środków PFRON
na zorganizowanie 21 zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji
i turystyki osób niepełnosprawnych na kwotę około 150 tys. złotych;
4) Inne formy wsparcia;
a. wydano 1020 Kart Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością;
b. wydano 1376 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych;

2.5.2. Lokalny Program Gminy Miasta Radomia „Opieka Wytchnieniowa” –
edycja 2020
Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy o Państwowym funduszu celowym pn. Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwany "Funduszem Solidarnościowym"
w marcu 2019 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjęła resortowy
Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020, skierowany do dzieci i osób
niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia
w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich
umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.
W celu realizacji założeń resortowego programu, Gmina Miasta Radomia ustanowiła
Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020 jako lokalny program w rozumieniu
art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1508 z późn. zm.) dotyczący realizacji zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 11 tej
ustawy, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
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w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
Celem lokalnego Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020 była możliwość
uzyskania przez członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednio opiekę
nad osobą:
1) posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych wraz ze wskazaniami:
a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2) posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych doraźnej, czasowej pomocy
świadczonej osobie niepełnosprawnej w formie usług opieki wytchnieniowej.
W drodze otwartego konkursu ofert Gmina Miasta Radomia zleciła Stowarzyszeniu
na rzecz wspierania rodzin „Nowe Perspektywy” realizację zadania publicznego pt.:
„Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie specjalistycznego
poradnictwa – LEPSZA PERSPEKTYWA”.
Z pomocy opieki wytchnieniowej skorzystało 20 mieszkańców Gminy Miasta Radomia,
w tym:
• 10 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę
nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• 10 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę
nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.
• Liczba godzin usług opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego
poradnictwa, które świadczono członkom rodzin lub opiekunom sprawującym
bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną wyniosła 400, w tym:
o 200 godzin usług opieki wytchnieniowej, które świadczono członkom
rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobami
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
o 200 godzin usług opieki wytchnieniowej, które świadczono członkom
rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności.

2.5.3. Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością
Karty Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością są wydawane zgodnie z Uchwałą
nr 723/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.08.2018r. w sprawie wprowadzenia
na terenie
Gminy
Miasta
Radomia
Programu
„Karty
Rodziny
Osoby
z Niepełnosprawnością” oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia
70

Nr 3260/2018 z dnia 4.09.2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania,
wydawania i użytkowania „Karty Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”.
Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością przysługuje:
1) Osobie z niepełnosprawnością.
Należy przez to rozumieć dziecko z niepełnosprawnością do ukończenia 16-go roku
życia, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub osobę w wieku
od ukończenia 16-go roku życia posiadającą aktualne orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności ze wskazaniem na konieczność stałej lub długoterminowej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji albo ze wskazaniem na konieczność stałego współudziału
„na co dzień” opiekuna tej osoby w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji;
2) Rodzinie osoby z niepełnosprawnością.
Należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostaje
w faktycznym związku zamieszkujące z osobą z niepełnosprawnością pod wspólnym
adresem na terenie Gminy Miasta Radomia, prowadzące wspólne gospodarstwo
domowe, niezależnie od sytuacji materialnej oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy
dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, jeżeli umieszczona
w nich jest osoba z niepełnosprawnością;
3) Rodzicom.
Należy przez to rozumieć także rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom
dziecka lub opiekuna prawnego dziecka;
4) Placówce.
Należy przez to rozumieć placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego,
prowadzoną przez Gminę Miasta Radomia, w której umieszczona jest co najmniej
jedna osoba z niepełnosprawnością;
„Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością” wydawana jest w celu:
1. wzmocnienia aktywności społecznej i poprawy jakości życia radomskich rodzin
z osobą z niepełnosprawnością,
2. ułatwienia dostępu do edukacji, sportu, dóbr kulturalnych i usług na terenie miasta
Radomia,
3. poszerzenia
możliwości
spędzania
wolnego
czasu
rodzin
osoby
z niepełnosprawnością,
4. potwierdzenia uprawnień do korzystania z ulg, zniżek i preferencji oferowanych
przez uczestniczące w Programie podmioty.
Zgodnie z § 7 Uchwały Nr 723/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.08.2018r. oraz § 7
załącznika do Zarządzenia nr 3260/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 4 września
2018r. Prezydent Miasta Radomia będzie przedkładał Radzie Miejskiej w Radomiu
sprawozdania z realizacji Programu „Karta Rodziny Osoby Niepełnosprawnością”
do 30 czerwca każdego roku.
Liczba nowych rodzin, które złożyły wniosek o wydanie Kart Rodzina Osoby
z Niepełnosprawnością to 298, natomiast ilość wydanych Kart – 1 020 szt. W ramach
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programu obecnie współpracujemy z 28 podmiotami oferującymi atrakcyjne cenowo
usługi i produkty.

2.6.

Kultura i zabytki

Zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania kultury, kultury fizycznej jak
i turystyki może mieć ogromny wpływ na rozwój danego miasta. Zaspokojenie tych
potrzeb jest niewątpliwie zjawiskiem wpływającym na jakość życia mieszkańców.
Większość funkcji w tym zakresie pełnią instytucje użyteczności publicznej, centra
sportowo-rekreacyjne, placówki usług komunalnych, biblioteki czy kluby kultury.

2.6.1. Plan Ochrony Parku Kulturowego Stary Radom
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 z późn.zm.), Rada Miejska
w Radomiu w dniu 18 grudnia 2017 r. zatwierdziła „Plan Ochrony Parku Kulturowego Stary
Radom", sporządzony przez Prezydenta Miasta Radomia w uzgodnieniu z Mazowieckim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie.
Celami nadrzędnymi planu są:
1) ochrona walorów krajobrazowych i kulturowych;
2) ochrona elementów zasobu przyrodniczego;
3) rozwój funkcji turystycznej, rekreacyjnej i edukacyjnej zapewniający
poznawanie walorów krajobrazowych oraz kulturowych
4) podniesienie jakości życia mieszkańców
Na terenie parku realizowane są zadania w ramach projektu „LIFE”, budowa „bulwarów
nad Mleczną”. Miejska Pracownia Urbanistyczna w ramach działalności statutowej
w 2019 r. prowadziła prace związane z projektami miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego „Piotrówka” i „Stary Ogród” zlokalizowanych
na terenie Parku Kulturowego Stary Radom.

2.6.2. Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata
2017-2020
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami jest zadaniem własnym gminy (art.7 ust. 1 pkt
9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym). Szczegółowy zakres
obowiązków przedstawiony został organom administracji publicznej w ustawie z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Określa ona zakres i formy
ochrony zabytków oraz opiekę nad nimi, zasady tworzenia programu ochrony zabytków
i opiekę nad zabytkami oraz finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych przy zabytkach, a także organizację organów ochrony zabytków. Art. 87 tej
ustawy nakłada obowiązek na gminę sporządzenia gminnego programu opieki
nad zabytkami. Podstawą opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami jest
gminna ewidencja zbytków. Radom posiada gminną ewidencję zabytków, w której
na dzień 10 marca 2020 roku wpisane jest 606 obiektów nieruchomych. Zbiór zabytków
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nieruchomych stanowią budynki architektury sakralnej, budynki mieszkalne, budynki
użyteczności publicznej, zabytkowe parki i cmentarze, obiekty małej architektury i miejsca
upamiętniające wydarzenia historyczne.
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2020
uchwalony został 28 sierpnia 2017 r. (uchwała nr 521/2017). Jego cele to przede
wszystkim:
1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych,
wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody
i równowagi ekologicznej;
3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu
ich zachowania;
4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb
społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających
wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;
6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;
7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych
z opieką nad zabytkami.
W programie, mając na uwadze cele ustawowe, objęte programem opieki nad zabytkami,
określono następujące kierunku działań jak:
1. Zachowanie historycznej zabudowy miasta ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony zabytków, a w tym należy uwzględnić:
a) Prowadzenie prac planistycznych zmierzających do zapewnienia aktualnych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, chroniące zabytkowe
obszary.
b) Prowadzenie prac w celu uchwalenia planu ochrony Parku Kulturowego Stary
Radom.
c) Działania zmierzające do wpisania historycznego zespołu zabudowy miasta
Radomia na listę pomników historii.
d) Zachowanie instrumentów prawa gminy, umożliwiającego:
• Przyznanie dotacji właścicielom zabytków do przeprowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy zabytku;
• Udzielenie ulg podatkowych od nieruchomości właścicielom zabytków
z tytułu remontu budynków.
e) Prowadzenie aktualizacji i weryfikacji gminnej ewidencji zabytków.
f) Ujmowanie w budżecie gminy środków przeznaczonych na ochronę i opiekę
nad zabytkami.
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g) Realizowanie zadań przez gminę polegających na prowadzeniu prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach
stanowiących własność gminy.
h) Współdziałanie z instytucjami naukowymi przy prowadzeniu badań
nad historią Radomia.
2. Kształtowanie świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony i opieki
nad zabytkami w zachowaniu dziedzictwa kulturowego miasta:
a) Współpraca gminy ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi
działającymi na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami.
b) Organizowanie konferencji naukowych i spotkań dotyczących dziedzictwa
kulturowego miasta Radomia.
c) Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z dziedzictwem kulturowym
miasta Radomia w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.
d) Upowszechnianie tematyki ochrony i opieki nad zabytkami z wykorzystaniem
masowej komunikacji.
3. Promowanie dziedzictwa kulturowego w procesie rozwoju miasta:
a) Eksponowanie walorów zabytkowej zabudowy poprzez iluminację obiektów.
b) Nadawanie nowych funkcji obiektom w celu ożywienia społeczna –
gospodarczego i kulturalnego rewitalizowanych obszarów miasta.
c) Wspieranie turystyki, służącej poznawania zabytków miasta.
d) Wspieranie wydawnictw dotyczących dziedzictwa kulturowego Radomia.
e) Organizacja
różnorodnych
imprez
o charakterze
kulturalnym,
uwzględniających promocję miasta Radomia i dziedzictwa kulturowego.
W latach 2019-2020 Wydział Inwestycji prowadził roboty remontowe i rewitalizacyjne
zabytkowych obiektów należących do Gminy Miasta Radomia. Zrealizowane zostały
następujące zadania:
1. Przebudowa schodów awaryjnych oraz infrastruktury technicznej zewnętrznej
na dziedzińcu budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53,
2. Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1,
3. Iluminacja mostka zakochanych w Starym Ogrodzie
4. Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15, Rwańska 4/ Rynek
14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu – etap I.
5. Rewitalizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego w Radomiu.
Przedstawione wyżej informacje wskazują, że działania Gminy Miasta Radomia,
ale też właścicieli obiektów zabytkowych z terenu Radomia, przyniosły w latach 20192020 w sferze ochrony zabytków i opiece nad zabytkami znaczące efekty rzeczowe.
Należy tu wskazać na ukończenie rewitalizacji budynku Ratusza, które to prace zostały
zakończone w roku 2019, kamienicy „Deskurów” w latach 2017-2020. Na podkreślenie
zasługują też prace remontowe innych zabytków, realizowane dzięki dofinansowaniu
Gminy Miasta Radomia lub dotacjom pochodzącym z innych źródeł. Należy
tu wspomnieć m. in. o pracach przy kościołach p.w. św. Jana Chrzciciela, Zespole
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Klasztornym oo. Bernardynów, czy też kamienicy przy ul. Moniuszki 18, a także
sukcesywną renowację zabytkowych kapliczek i krzyży położonych w pasach
drogowych. Jak wynika z danych GUS, wydatki na ochronę zabytków i opiekę
nad zabytkami Gminy Miasta Radomia w okresie realizacji programu na lata 2017-2020
systematycznie rosły. W 2017 roku wynosiły one 11 481701 zł, w 2018 – 14 763 145 zł,
zaś w 2019 – 23 138 880 zł (brak danych za 2020 rok).
Na szczególną uwagę zasługuje fakt wszczęcia w 2017 roku procedury wpisania na listę
pomników historii Zespołu Klasztornego oo. Bernardynów. Jest to bowiem jeden
z najlepiej zachowanych zespołów klasztornych, nie tylko w Polsce, lecz także w Europie.
W grudniu 2020 roku trwała procedura związana z wpisem. Podkreślić należy również fakt
wypracowania przez Gminę Radom mechanizmów wsparcia finansowego dla właścicieli
lub posiadaczy obiektów zabytkowych. W latach 2017-2020 mogli oni skorzystać ze
zwolnienia podatku od nieruchomości w przypadku remontu elewacji budynku. Mogli też
być beneficjantami dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

2.7.

Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia jest istotnym elementem infrastruktury społecznej wpływającym
na rozwój regionalny. Jej stan instytucjonalny oraz jakość wpływają w znacznym stopniu
na poziom oraz jakość życia mieszkańców. Poniżej przedstawiono jeden z aspektów tego
ważnego problemu, tj. usprawnienie pracy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im.
Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, realizującego aktualnie program naprawczy, dla
którego Gmina Miasta Radom jest podmiotem tworzącym. Funkcjonowanie tego szpitala
jest przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony władz miasta.

2.7.1. Program naprawczy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dra
Tytusa Chałubińskiego w Radomiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radomiu na lata 2017-2019
Zgodnie z art. 59 ust. 4 Ustawy o działalności leczniczej, jeżeli w sprawozdaniu
finansowym wystąpiła strata netto kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania
finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu o sytuacji
ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na okres
nie dłuższy niż 3 lata i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.
W sprawozdaniach finansowym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego za lata 20172019 wystąpiła strata, w tym:
• za 2017 rok w wysokości (-) 10 293 770,09 zł,
• za 2018 rok w wysokości (-) 13 177 825,48 zł,
• za 2019 rok w wysokości (-) 19 582 485,57 zł.
W związku z powyższym każdego roku Szpital zobowiązany był sporządzać i składać
podmiotowi tworzącemu program naprawczy.
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Program naprawczy na lata 2017-2019 został złożony przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Radomiu w dniu 07-06-2017 r. Został on zatwierdzony przez podmiot tworzący Uchwałą
Nr 536/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28-08-2017 r.
Program naprawczy na lata 2018-2020 został złożony przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Radomiu w dniu 26-07-2018 r. Został on zatwierdzony przez podmiot tworzący Uchwałą
Nr 740/2018. Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27-08-2018 r.
Program naprawczy na lata 2019-2021 został złożony przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Radomiu w dniu 17-09-2019 r. Został on zatwierdzony przez podmiot tworzący Uchwałą
Nr XXVI/223/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30-09-2019 r.
W roku 2020 w dniu 30-09-2020 r. przewodniczącemu Rady Miejskiej w Radomiu został
złożony Program naprawczy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa
Chałubińskiego. Został on zatwierdzony przez podmiot tworzący Uchwałą
Nr XLV/405/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26-10-2020 r. Dokument ten został
opracowany przez specjalistów Zakładu Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o.
w Szczecinie na podstawie zawartej ze Szpitalem umowy z dnia 31-03-2020 roku
na opracowanie programu naprawczego.
Wszelkie analizy oraz wnioski zostały oparte o dokumentację, dane i wyjaśnienia
przekazane przez Szpital. Program naprawczy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
z 2020 roku przedstawia diagnozę sytuacji, pokazuje co i gdzie funkcjonuje właściwie,
co wymaga reorganizacji. Opracowanie zawiera informację na temat bieżącej działalności
Szpitala, procesów w nim zachodzących, uwzględniających jego otoczenie
oraz konkurencję. Obejmuje swym zasięgiem wszystkie sfery działalności szpitala –
finansową, kadrową, medyczną, techniczną, organizacyjną, zarządczą, inwestycyjną.
Opracowanie zawiera propozycję optymalizacji wykorzystania zasobów będących
w dyspozycji placówki.
W opracowaniu poza oceną działalności Szpitala i propozycją niezbędnych działań
naprawczych, dokonano także symulacji wyników ekonomicznych dla rozpatrywanych
scenariuszy. Symulacji zjawisk ekonomicznych dalszego funkcjonowania Szpitala
dokonano w następujących wariantach:
Wariant 0 – model dotychczasowego działania Szpitala, z obecną organizacją,
bez działań naprawczych, z planowanymi nakładami inwestycyjnymi.
Wariant 1 – model uwzględniający funkcjonowanie Szpitala jako jednostki
jednoimiennej do końca września 2020 roku oraz wprowadzenie działań naprawczych
z planowanymi nakładami inwestycyjnymi oraz pozyskanie preferencyjnego kredytu
restrukturyzacyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 55 mln zł
na restrukturyzację zadłużenia.
Program naprawczy opracowany w 2020 roku zawiera propozycję rozwiązania
problemów związanych z podjęciem decyzji obejmujących, np. optymalizację
zatrudnienia, oferty medycznej, wykorzystania zasobów będących w dyspozycji placówki.
Realizacja opracowanego programu naprawczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
ze względu na trwającą epidemię została zawieszona. Obecnie na naszym Szpitalu
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spoczywają szczególne zadania związane z przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19.
W kwietniu 2020 roku Szpital stał się jednoimiennym szpitalem zakaźnym, a obecnie
zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego znak WZ-II.967.696.2020-6 z dnia 30 marca
2021r. zostały wprowadzone zmiany w sposobie realizacji w R.Sz.S. świadczeń opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
poprzez zapewnienie w naszym Szpitalu, w okresie od 31 marca 2021 r. do odwołania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 10 łóżek dla pacjentów
z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz 143 łóżek dla pacjentów
z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 14 łóżek respiratorowych, z dostępem
do kardiomonitora oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej,
zorganizowanych w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych:
1. Oddział Neurologiczny,
2. Oddział Udarowy,
3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
4. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny,
5. Oddział Chirurgii Ogólnej,
6. Oddział Urologiczny z Pracownią Litotrypsji im. dr. Zenona Wasilewskiego,
7. Oddział Chirurgii Naczyniowej im. dr. n. med. Tadeusza Chmielińskiego,
8. Oddział Ortopedyczno-Urazowy.
Pozostałe Oddziały Szpitalne, zgodnie z wyżej wymienioną Decyzją, zobowiązane są
do realizacji
świadczeń
zdrowotnych
na rzecz
pacjentów
bez podejrzenia
lub potwierdzenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
W związku z powyższym postawione przed nami zadania, związane z przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 uniemożliwiają realizację programu naprawczego Radomskiego
Szpitala Specjalistycznego.

2.8.

Przeciwdziałanie dysfunkcjom społecznym występującym w mieście

Marginalizacja społeczna występuje wtedy, gdy dana grupa ludzi ze względu na swój
status zostaje wykluczona społecznie. Powodów wykluczenia jest wiele i należą do nich
między innymi niepełnosprawność, bezrobocie czy uzależnienia. Zapobieganie
powstawaniu marginalizacji społeczeństwa jest celem polityki samorządów
terytorialnych, aby zapobiec zahamowaniu rozwoju danego regionu. W rozdziale zostały
przedstawione programy mające na celu przeciwdziałanie dysfunkcjom społecznym
występującym w Radomiu.

2.8.1. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023
Podstawa prawna „Programu”.
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia przygotowała i wdrożyła do realizacji
„Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa
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Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023”, co stanowi wypełnienie zapisu
art. 38a ust. 2 pkt 3 w/w ustawy. Program przygotowany przez Komisję Bezpieczeństwa
i Porządku dla miasta Radomia i jego uniwersalny charakter sprawia, że integruje on
wszystkie instytucje odpowiedzialne za problem szeroko rozumianego bezpieczeństwa,
jednocześnie nie ingerując w suwerenność poszczególnych instytucji lokalnych
oraz innych podmiotów.
„Program” ten został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu nr XXI/187/2019 z dnia
24 czerwca 2019r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego(
Dz.U.Woj.2019p.8042 z dnia 28 czerwca 2019 roku) oraz rozesłany do wszystkich
podmiotów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. N/w podmioty, w związku ze
zgłoszonym akcesem przystąpienia do realizacji w/w „Programu” co rocznie składają
sprawozdania (za dany rok) z jego realizacji.
Obszary Działania „Programu”;
1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania.
2. Bezpieczeństwo w szkołach.
3. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
5. Przeciwdziałanie przestępczości i wykroczeń.
6. Bezpieczeństwo sanitarno–epidemiologiczne.
7. Bezpieczeństwo weterynaryjne.
8. Ochrona dziedzictwa narodowego.
9. Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej.
10. Bezpieczeństwo w sieci.
11. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Podmioty uczestniczące w realizacji w/w „Programu”:
1. Urząd Miejski w Radomiu.
2. Komenda Miejska Policji w Radomiu.
3. Straż Miejska w Radomiu.
4. Miejska Państwowa Straż Pożarna w Radomiu.
5. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu.
6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
7. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Radomiu.
8. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu.
9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Radom.
10. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego.
11. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”.
12. Szkoły i placówki oświatowe.
13. 62 Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej.
14. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
15. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu.
16. Radomski Szpital Specjalistyczny.
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17. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny.
18. Centrum Medyczne Corten Medic.
19. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miasta Radomia.
20. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział
w Radomiu.
21. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu.
22. Caritas Diecezji Radomskiej.
23. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.
24. Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód.
25. Wodociągi Miejskie w Radomiu.
26. Ochotnicza Straż Pożarna Miasta Radomia.
Założenia „Programu”:
• Realizacja programu powinna przynieść korzyści mieszkańcom miasta Radomia
polegające na ograniczeniu przestępczości, zjawisk patologicznych i innych
zagrożeń.
• Zintegrować i włączyć w poprawę bezpieczeństwa publicznego jednostki
państwowe, jednostki samorządowe oraz powiatowe służby, inspekcje, straże,
organizacje pozarządowe, środowiska lokalne oraz inne podmioty odpowiedzialne
za bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie miasta Radomia.
• Realizacja Programu umożliwi mieszkańcom miasta Radomia aktywniejsze
uczestnictwo w życiu społecznym, w tym reagowanie na zło i działanie
w kierunku poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich oraz na propagowanie wśród
mieszkańców określonych zachowań w sytuacjach wystąpienia zagrożeń.
• Ze względu na duży zakres zadań wskazanych do realizacji oraz ich długofalowość,
program ten należy traktować jako zadanie ciągłe, rozłożone na lata 2015-2018.
Jednocześnie jest on programem otwartym i dynamicznym w związku z czym może
być aktualizowany i przystosowywany do zaistniałych potrzeb.
• Finansowanie realizacji programu następuje z dostępnych środków budżetowych
gminy i służb, inspekcji, straży powiatowych, towarzystw ubezpieczeniowych,
funduszy organizacji pozarządowych oraz innych funduszy celowych
przeznaczonych m.in. na profilaktykę i bezpieczeństwo.
Cele „Programu”:
Celem „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 – 2023” jest:
• poprawa stanu porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta Radomia,
• monitorowanie i eliminowanie zagrożeń związanych z organizacją imprez
masowych (sportowych, artystycznych oraz rozrywkowych),
• ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla
mieszkańców,
• poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
• przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomanii,
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•
•
•
•

•

bezpieczeństwo w sieci internetowej,
wykształcenie
w społeczeństwie
współodpowiedzialności
za stan
bezpieczeństwa,
pogłębienie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpiecznych zachowań
w życiu codziennym,
propagowanie wśród mieszkańców zasady wzajemnej pomocy
oraz wprowadzanie
skutecznych
metod
i środków
technicznego
zabezpieczenia mienia,
wzrost zaufania społecznego do Policji, Straży Miejskiej oraz innych służb
i instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku
publicznego.

2.8.2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2022
Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii jest zadaniem własnym gminy, którego
realizacja wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. W myśl powyższej ustawy
przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki
społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności
przez:
a) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą,
b) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
c) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii formułując zasady, tryb postępowania
w zakresie przeciwdziałania narkomanii, określiła zadania jednostek samorządu
terytorialnego w ww. obszarze. Zgodnie z art. 10 ustawy przeciwdziałanie narkomanii
należy do zadań własnych gminy obejmujących:
• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
• udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej,
• prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej,
edukacyjnej
oraz szkoleniowej
w zakresie
rozwiązywania
problemów
narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportoworekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych,
• wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
• pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych
dotkniętych
ubóstwem
i wykluczeniem
społecznym
i integrowanie
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ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu
socjalnego.
Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy Program
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016 oraz Narodowy Program Zdrowia na lata
2016-2020, a także Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011–
2016.
Cel główny
Celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2022 jest
ograniczenie zażywania środków odurzających, szczególnie wśród dzieci i młodzieży
oraz związanych z tym problemów zdrowotnych i społecznych występujących na terenie
Gminy Miasta Radomia.
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności adresowanych
do dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów.
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii.
5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w integrowaniu ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019r.
ogłoszono konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych:
1. Prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach obejmujących problematykę
narkomanii.
2. Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin.
Realizacja powyższych zadań jest prowadzona w postaci Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego przez Radę Miejską w Radomiu Uchwałą
nr XXXIV/302/2020 z dnia 27 stycznia 2020r. poprzez podejmowanie następujących
działań:
• prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii
w szkołach;
• prowadzenie programów profilaktycznych w świetlicach i klubach młodzieżowych
oraz innych miejscach organizujących czas wolny dzieci i młodzieży – poza szkołami;
• realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny
osób uzależnionych od narkotyków/dopalaczy oraz członków ich rodzin.
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2.8.3.

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1390) nałożyła na gminy obowiązek opracowania i realizacji gminnych programów
przeciwdziałania przemocy. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na lata 2016 – 2020 został
przyjęty do realizacji uchwałą Nr 257/2015 Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2015 roku.
Powyższy Program stanowi interdyscyplinarną strategię działań na rzecz zapobiegania
i zwalczania przemocy domowej przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane
do podejmowania działań w tym zakresie, działające na poziomie gminnym.
Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie Gminy Miasta Radomia.
Cel ten realizowany jest w oparciu o cele szczegółowe:
• zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
• zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych
przemocą w rodzinie;
• zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie;
• zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu
podniesienia jakości i dostępności usług.
W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym realizacji
celów zawartych w Programie, wyznaczono i określono cztery podstawowe obszary
wskazujące kierunki działania oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację:
1. Profilaktyka i edukacja społeczna;
2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;
3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie;
4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących
działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Program jest skierowany do:
1. ogółu mieszkańców miasta Radomia, w tym osób zagrożonych przemocą
w rodzinie,
2. osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym:
- dzieci,
- współmałżonków lub partnerów życiowych,
- osób starszych,
- osób niepełnosprawnych,

3. osób stosujących przemoc w rodzinie,
4. świadków przemocy w rodzinie,
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5. służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Realizatorami Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie są:

1. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miasta Radomia,
2. Urząd Miejski w Radomiu,
3. Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Radomia /placówki oświatowe, opiekuńczowychowawcze, ochrony zdrowia, pomocy społecznej/,

4. Policja, Prokuratura, Sąd, Areszt Śledczy,
5. Organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, media.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miasta
Radomia realizowane były na wszystkich niezbędnych poziomach. Dokonano analizy
zasobów zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na terenie
Radomia funkcjonuje szeroko rozwinięta sieć instytucji zapewniających wszechstronną,
profesjonalną pomoc rodzinom dotkniętym przemocą domową. Podejmowane są liczne
działania profilaktyczno–edukacyjne skierowane do mieszkańców miasta, jak
i specjalistów udzielających pomocy i wsparcia. Decyzje podejmowane podczas spotkań
Zespołu Interdyscyplinarnego przyczyniły się do poprawy współpracy między
poszczególnymi elementami systemu. Należy kontynuować realizację dotychczasowych
zadań, jednocześnie jednak położyć większy nacisk na następujące działania:

• gromadzenie i przekazywanie danych;
• realizację badań i monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie i zasobów
w sferze problemów przemocowych;

• analizę kosztów ekonomicznych i społecznych oraz efektywności podejmowanych
działań naprawczych i profilaktycznych;

• rozwijanie

partnerskiej współpracy między podmiotami, instytucjami
zajmującymi się pomocą osobom pokrzywdzonym przemocą domową;

• poprawę jakości i zwiększenia dostępności pomocy medycznej, psychospołecznej,
poprzez rozszerzenie oferty usług świadczonych przez placówki lecznictwa;

• podnoszenie kwalifikacji zawodowych specjalistów działających w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

• kontynuowanie i rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej dla dzieci
wychowujących się w rodzinach alkoholowych;

• szerzenie świadomości społecznej głównie psychoedukacja rodziców;
• zwiększenie działań profilaktycznych skierowanych do rodzin, grup rówieśniczych;
• poprawa dostępności pomocy medycznej, w tym specjalistycznego poradnictwa
psychiatrycznego, seksuologicznego oraz nowoczesnej diagnostyki dla ofiar
przemocy i ich rodzin;

• zmniejszenie zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego powodowanych
przez osoby nietrzeźwe;
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2.8.4.

Program oddziaływania korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących
przemoc w rodzinie

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
na terenie Gminy Miasta Radom na lata 2016– 2020 został przyjęty do realizacji uchwałą
Nr 258/2015 Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2015 roku. Program stanowi integralną
część systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jaki funkcjonuje na terenie Gminy
Miasta Radomia. Jego zadaniem jest uzupełnienie różnych form interwencji prawnych
i administracyjnych podejmowanych wobec sprawców. Realizacja Programu jest zadaniem
zleconym samorządowi powiatu. Delegację do jego opracowania stanowi art. 6 ust. 4 pkt
2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.
1493 z późn. zm.). Program został opracowany z uwzględnieniem wytycznych
do tworzenia modelowych programów korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie. Program spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 06.07.2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług
świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych
(Dz. U. Nr 127, poz. 890) i jest spójny z zapisami następujących dokumentów
programowych:
• Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020
przyjętym Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku,
• Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011–
2016 przyjętym Uchwałą nr 445/26/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 marca 2011 roku,
• Programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na lata 2016–2020 przyjętym uchwałą
Nr 257/2011 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2015 roku.
Wszelkiego rodzaju działania, które zostały zaplanowane w Programie wobec sprawcy są
podporządkowane przede wszystkim zasadzie ochrony bezpieczeństwa, autonomii i dobra
osób krzywdzonych przez osobę stosującą przemoc. Oddziaływania korekcyjno–
edukacyjne przyczyniają się więc do zmiany postaw i zachowań osób stosujących przemoc
w rodzinie, a w konsekwencji powstrzymania i zakończenia przemocy oraz zwiększenia
poczucia odpowiedzialności sprawców za własne czyny, ich zdolności do samokontroli
agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie. Program przyczynia się
również do wzmocnienia współpracy i komunikacji pomiędzy instytucjami działającymi
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Podstawowym założeniem Programu jest to, że przemoc jest zachowaniem
nieakceptowalnym, którego nic nie usprawiedliwia. Działania edukacyjne i korygujące
przekonania sprawcy przemocy na trwałe zmieniają jego świadomość w odniesieniu
do zjawiska przemocy oraz jej skutków fizycznych, psychologicznych i prawnych.
Systematyczne edukowanie na temat konsekwencji prawnych stosowanej przemocy
oraz modelowanie stylu myślenia sprawcy są szczególnie skuteczne w
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jego powstrzymywaniu się przed przemocą. Stosowanie odpowiednich oddziaływań
edukacyjnych i korekcyjnych wobec sprawców pozwala na redukcję agresji, kształtowanie
umiejętności komunikacji, relacji partnerstwa i szacunku wobec bliskich oraz radzenia
sobie z własną złością i agresją.
Cel główny Programu zakłada powstrzymanie się sprawców i zakończenie przemocy
w rodzinie i jest realizowany poprzez cele szczegółowe:
1. Powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem
tej przemocy;
2. Rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
3. Kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez użycia przemocy
w rodzinie;
4. Uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie faktu stosowania tej przemocy;
5. Zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy
w rodzinie;
6. Zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie
bez stosowania przemocy;
7. Uzyskiwanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.
Realizatorem Programu oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie jest Urząd Miejski w Radomiu jako organ administrujący, kontrolujący
i monitorujący program. Partnerami w realizacji są:
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu,
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu,
• Komenda Miejska Policji w Radomiu,
• Prokuratura Rejonowa w Radomiu,
• Sąd Rejonowy w Radomiu,
• Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujące Orzeczenia w Sprawach Karnych,
• Areszt Śledczy w Radomiu,
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• Organizacje pozarządowe, między innymi: Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii
i Readaptacji Społecznej MASTERS.

2.8.5.

Program oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie dla Gminy Miasta Radomia na lata
2018-2020

Program oddziaływań psychologiczno–terapeutycznych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie dla Gminy Miasta Radomia na lata 2018–2020 został przyjęty do realizacji
uchwałą Nr 577/2017 Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2017 roku. Program oddziaływań
psychologiczno-terapeutycznych adresowany do osób stosujących przemoc w rodzinie
stanowi część systemu działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie, zmniejszenie jej negatywnych następstw w życiu rodzinnym oraz społecznym.
Zadaniem programu jest uzupełnienie różnych form interwencji prawnych
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i administracyjnych podejmowanych wobec sprawców. Delegację do jego opracowania
i realizacji stanowi art 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1390) oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2014–2020 przyjęty Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia
2014 roku, (Dz. U. 2014, poz. 445), który w obszarze trzecim nakłada na jednostki
samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i powiatowym obowiązek opracowania
programu oddziaływań psychologiczno–terapeutycznych dla sprawców przemocy.
Program ukierunkowany jest na utrwalenie przez sprawców przemocy zmian postaw
i zachowań nabytych w trakcie realizacji oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych,
a w konsekwencji na redukcję ryzyka kontynuowania stosowania przez te osoby przemocy
oraz zwiększenie
ich możliwości
do samokontroli
agresywnych
zachowań
i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.
Celem głównym programu jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i utrwalenie przez
sprawców przemocy zmian postaw i zachowań nabytych w trakcie oddziaływań
korekcyjno–edukacyjnych.
Cele szczegółowe programu:
1. utrwalenie i rozwój umiejętności życia w rodzinie, „napisanie na nowo” przez
uczestników ról pełnionych w rodzinie i sposobów realizacji,
2. utrwalenie świadomości dotyczącej odpowiedzialności mężczyzny w rodzinie, jakie
role pełni w rodzinie mężczyzna i ich zakres w obecnej chwili,
3. rozwój kompetencji rodzicielskich, wychowawczych ojca i matki,
4. nabycie nowych konstruktywnych umiejętności służących rozwiązywaniu
problemów i konfliktów w rodzinie,
5. nauka umiejętności konstruktywnego przeżywania i wyrażania trudnych emocji:
złość, bezradność, frustracja,
6. wzmocnienie umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie,
7. praca nad poczuciem własnej wartości, odkrywanie i wzmacnianie zasobów
osobistych,
8. analiza ofert instytucji służących wsparciu rodziny w sytuacji kryzysu.
Adresatami programu są osoby dorosłe, które identyfikują się z problemem przemocy,
ukończyły program oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych, wykazują motywację
do terapii i chciałyby utrwalić nabyte umiejętności lub też przypomnieć sobie zasady
partnerskiego układu w rodzinie, indywidualnie zdiagnozować swoją obecną sytuację
i sytuację rodziny.
Realizatorem programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców
przemocy domowej jest Urząd Miejski w Radomiu jako organ administrujący, kontrolujący
i monitorujący program. Bezpośrednim realizatorem będzie podmiot, o którym mowa
w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2015 poz.
1916 ze zm.).
Partnerami programu są:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Komenda Miejska Policji w Radomiu,
Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód i Radom-Zachód w Radomiu,
Sąd Rejonowy w Radomiu,
Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujące Orzeczenia w Sprawach Karnych,
Areszt Śledczy w Radomiu,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Poradnie Leczenia Uzależnień,
Organizacje pozarządowe.
Program realizują osoby, które ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków:
psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauka o rodzinie, politologia, politologia
i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej, resocjalizacji
lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi
w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji oraz pracują w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Realizacja programu odbywa się w systemie zamkniętym, nie przewiduje się dołączania
w trakcie realizacji edycji nowych osób. Można natomiast tworzyć nowe grupy
rozpoczynające program od początku. Wśród form realizacji programu zostały
przewidziane:
1. Indywidualne konsultacje psychologiczne – specjalistyczna pomoc
psychologiczna, 40 godzin konsultacji indywidualnych
2. Grupa pomocy psychologicznej – cykl zamknięty obejmujący 12 sesji w łącznym
wymiarze 36 godzin w grupie od 10 do 15 osób. Uczestnicy grupy pracują
nad rozwijaniem i utrwalaniem szeroko rozumianej zmiany osiągniętej w wyniku
udziału w oddziaływaniach korekcyjno–edukacyjnych. Mają możliwość
zwiększenia wiedzy o innych i o sobie, zwiększenia świadomości dalszych zmian,
które chcą wprowadzić w swoim życiu i uzyskania narzędzi do ich realizacji. Cykl
spotkań obejmujący 12 sesji daje uczestnikom szansę na wprowadzenie
osiągniętych zmian, ale i obserwację efektów podejmowanych działań.
Uczestnictwo
w grupie
pozwoli
na pracę
na bieżąco
nad realizacją
podejmowanych wyzwań, na utrwalenie wprowadzonych zmian zachowań
i postaw, by godnie żyć bez przemocy.
3. Treningi psychoedukacyjne – dwa dwudniowe zajęcia w wymiarze 10 godzin, np.
weekendowe, podczas których uczestnicy mają okazje przepracować takie
zagadnienia jak:
− asertywność,
− umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej - porozumiewania się
bez przemocy,
− radzenia sobie z uczuciami jak złość, gniew z wykorzystaniem treningu
antystresowego,
− trening umiejętność i kompetencji wychowawczych,
− praca nad poczuciem własnej wartości z nakierowaniem na odkrywanie
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i wzmacnianie posiadanych zasobów osobistych.

2.8.6.

Gminny
Program
Profilaktyki
Alkoholowych na 2020 rok

i Rozwiązywania

Problemów

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi nakłada na organy samorządu gminnego obowiązek podejmowania działań
zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych, zmiany struktury
ich spożywania, wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie
spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy i innych szeroko
pojętych działań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ww. ustawy, realizacja działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu, prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, a rada gminy ma obowiązek corocznego
uchwalania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
wnioskuje się o podjęcie stosownej uchwały.
W związku z powyższym Uchwałą Nr XLVI/421/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia
30 listopada 2019 r. został przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2020r.
W ramach realizacji programu w roku 2020 realizowane były następujące działania:
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1

Zadanie

Profilaktyka uniwersalna

L.p.

Działanie
Zajęcia opiekuńczowychowawcze dla dzieci
i młodzieży z programem
profilaktycznym
lub socjoterapeutycznym

Kluby dla dzieci
i młodzieży o charakterze
profilaktycznym

Opis działania
Działanie skierowane było do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat i polegało
na zorganizowaniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zapewnieniu z dzieciom lepszych
warunków do rozwoju kompetencji społecznych i osobistych.
Organizowano:
- zajęcia kompensacyjne dla dzieci i młodzieży, które miały zaległości w realizacji programu
szkolnego,
- czas wolny poprzez zabawę, różnorodne gry, konkursy, zajęcia plastyczne, muzyczne,
taneczne, komputerowe, kulinarne itp.
W każdej placówce organizującej zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzony był program
profilaktyczny lub socjoterapeutyczny rekomendowany przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub autorskie programy profilaktyki uzależnień
i przeciwdziałania przemocy. Wykorzystano następujące rekomendowane programy
profilaktyczne:
- Debata,
- Spójrz inaczej,
- Archipelag skarbów.
Z uwagi na ogłoszenie staniu epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i czasowe
zamknięcie placówek zajęcia były organizowane online.
Działanie skierowane było do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Udzielana pomoc
dzieciom i młodzieży miała na celu minimalizowanie negatywnych skutków szerzącej się
patologii życia społecznego, poprzez stworzenie warunków do osobistego rozwoju, twórczego
myślenia, rozwijania zainteresowań, zaangażowania w pracę użyteczną społecznie.
Uczestnikom zajęć zostały zapewnione atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego,
a opiekunowie klubów promowali wśród uczestników życie bez uzależnień, nałogów
i konfliktów.
W czasie zajęć prowadzone były w klubach również autorskie programy profilaktyczne
lub rekomendowane programy profilaktyczne (Spójrz inaczej).
Z uwagi na ogłoszenie staniu epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i czasowe
zamknięcie placówek zajęcia były organizowane również online.
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Wskaźniki
- ilość placówek, w których
realizowane były zajęcia
opiekuńczowychowawcze - 5
- liczba uczestników zajęć
opiekuńczowychowawczych - 133

- ilość klubów, w których
realizowane były zajęcia
środowiskowe – 5
- liczba uczestników zajęć
środowiskowych - 360

Dożywianie dzieci
uczęszczających na zajęcia
socjoterapeutyczne,
środowiskowe
oraz do klubów
o charakterze
profilaktycznym
Placówki wsparcia
dziennego

Działanie skierowane było do dzieci i młodzieży z trudnych środowisk, które borykają się
z różnymi problemami, w tym również z problemem niedożywienia. Posiłki (suchy prowiant
i zupa) były przygotowywane w pomieszczeniach do tego przystosowanych i rozwożone
do placówek objętych programem dożywiania. Dożywianie odbywało się w dni robocze
od poniedziałku do piątku.
Z uwagi na ogłoszenie staniu epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i czasowe
zamknięcie placówek rozdawane były rodzicom i opiekunom dzieci pakiety żywnościowe
przygotowywane na cały tydzień.
Działanie skierowane było do dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych dysfunkcjami
oraz marginalizacją. Na podstawie zezwoleń wydanych przez Prezydenta Miasta Radomia
na terenie Gminy Miasta Radomia w 2020 r. funkcjonowało pięć placówek wsparcia dziennego.
W ciągu minionego roku z zajęć, opieki oraz dożywiania w placówkach skorzystało łącznie
ponad 140 dzieci w wieku od 4 do 19 lat. Wszystkie placówki czynne były przez minimum 4
godziny dziennie (w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i ich rodziców).
Głównym zadaniem placówek wsparcia dziennego było prowadzenie działalności opiekuńczowychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
tych funkcji. Podejmowane były działania w zakresie organizacji czasu wolnego dziecka,
pomocy w nauce, rozwijaniu zainteresowań, organizacji zajęć sportowych, rekreacyjnych,
kulturalno-edukacyjnych, a także współpraca w tym zakresie z rodziną dziecka
oraz instytucjami lokalnymi m.in. szkołą, jednostkami pomocy społecznej.
Z uwagi na ogłoszenie staniu epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
i czasowe zamknięcie placówek prowadzone były również zajęcia online a dzieci i ich rodziny
objęte były wsparciem poprzez stały (w razie potrzeb) kontakt telefoniczny.
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- ilość placówek, w których
prowadzono dożywianie
dzieci - 9
- liczba dożywianych dzieci 500

- ilość placówek, wsparcia
dziennego - 5
- łączna liczba dzieci
uczęszczająca
do placówek (ilość miejsc)
- 140

2

Profilaktyka selektywna

Zajęcia wychowawcze
z zakresu „pedagoga
ulicy”.

Telefon zaufania

Program dla Dorosłych
Dzieci Alkoholików

3

Redukcja szkód,
rehabilitacja
(readaptacja,
reintegracja)

Streetworking

Działanie polegało na objęciu dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat zamieszkałych
w dzielnicach socjalnym miasta Radomia działaniami wychowawczymi, profilaktycznoanimacyjnymi zmierzającymi do przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym, poprawy jakości
życia, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia w celu zminimalizowania uzależnień i patologii
społecznych. Powyższe działania realizowane były poprzez zorganizowanie czasu wolnego
dzieciom i młodzieży w sposób bezpieczny i atrakcyjny, pozytywne kształtowanie postaw
obywatelskich, społecznych i poznawczych, naukę umiejętności potrzebnych do samodzielnego
życia w społeczeństwie, pomoc i wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży w obszarach zagrożeń,
dożywianie dzieci, poprawę sytuacji w rodzinie poprzez częste kontakty pedagogów ulicznych
w celu wsparcia w sytuacjach kryzysowych i kierowanie do profesjonalnego poradnictwa.
Celem nadrzędnym prowadzenia telefonu zaufania była pomoc w znalezieniu wyjścia z trudnej
sytuacji. W ramach niniejszego działania udzielana była pomoc w sytuacji bezradności
życiowej, kryzysie życia, pomoc prawna. Udzielano porad i konsultacji, wskazywano, gdzie
można otrzymać pomoc doraźną i długofalową, dostarczano wiedzy na temat uzależnień. Ze
względu na pandemię wzrosło zapotrzebowanie na porady telefoniczne.
Działanie polegało na przeprowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej dla Dorosłych Dzieci
Alkoholików.

Głównym celem streetworkingu było przeciwdziałanie utracie zdrowia i życia osób
bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych, zmniejszenie skali bezdomności
ulicznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dalszej marginalizacji i izolacji osób
bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
Dzięki cyklicznym kontaktom streetworkerów z osobami bezdomnymi i zagrożonymi
bezdomnością, osoby te m.in. trafiały do placówek noclegowych, odbywały terapię odwykową,
wyrabiały dowody osobiste, rejestrowały się w Powiatowym Urzędzie Pracy, podejmowali
sezonowe prace dorywcze.
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- liczba osób biorących
udział w programie - 53
- ilość podmiotów
realizujących program - 1

- Ilość udzielonych porad
telefonicznych - 1785
- Ilość podmiotów
realizujących zadanie - 1
- liczba osób biorących
udział w realizowanych
działaniach - 64
- liczba godzin
realizowanych działań 100
- liczba osób bezdomnych
nawiązujących kontakt ze
streetworkerami - 130

Zapewnienie osobom
bezdomnym schronienia
w Schronisku dla
Bezdomnych Kobiet
oraz w Noclegowni dla
Kobiet i Mężczyzn

Zapewnienie gorącego
posiłku osobom
niebędącym w stanie
zapewnić go sobie
samodzielnie, w tym
osobom dotkniętym
problemem alkoholowym

Głównym celem realizowanych działań było wsparcie osób bezdomnych jako grupy szczególnie
zagrożonej dezintegracją społeczną i zawodową. Podejmowane były działania mające na celu
wsparcie osób bezdomnych poprzez:
- zapewnienie noclegu, żywności, odzieży, środków czystości i higieny, leków;
- aktywizację osób bezdomnych poprzez: szkolenia, kursy, instruktaże (rozbudzające
motywację do pracy nad sobą, do podjęcia pracy zawodowej, do usamodzielnienia życiowego)
prace społeczno-użyteczne, prace na rzecz placówki i wolontariat;
- pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych: pomoc w nawiązywaniu zerwanych więzi
rodzinnych, powrót do rodziny, udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej, umożliwienie
i pomoc w leczeniu uzależnień.
Działanie polegało na zapewnieniu gorącego posiłku osobom niebędącym w stanie zapewnić
go sobie samodzielnie, skierowane było do mieszkańców miasta Radomia – osób
potrzebujących, dotkniętych problemem alkoholowym. Powyższe zadanie realizowane było
poprzez m.in.: zakup artykułów spożywczych do przygotowania gorącego posiłku, zakup
środków czystości niezbędnych do zachowania porządku w jadłodajniach, zapłatę za media
konieczne do utrzymania jadłodajni (tj. gaz, energię, wodę, usługi komunalne), wynagrodzenia
dla osób zatrudnionych przy realizacji zadania. Rezultatem niniejszego zadania było przede
wszystkim zapewnienie gorącego posiłku osobom tego potrzebującym, a w większej skali zagwarantowanie zabezpieczenia socjalnego w postaci wyżywienia dla najuboższych
mieszkańców Miasta Radomia.

92

- liczba osób bezdomnych
potrzebujących
schronienia w schronisku 27
- liczba osób bezdomnych
korzystających
z noclegowni – 58
- ilość przeprowadzonych
godzin programu
profilaktycznego - 8
- liczba wydanych posiłków:
do ok. 620 dziennie
- Ilość podmiotów
realizujących zadanie - 3

Ochrona rodzin przed
przemocą - osadzanie
osób nietrzeźwych
w Pomieszczeniach dla
osób zatrzymanych
do wytrzeźwienia
oraz podejmowanie
działań profilaktycznych
Policji związanych
z zatrzymaniem osób
nietrzeźwych
Pogłębiony program
terapeutyczny dla osób
uzależnionych realizowany
w placówkach lecznictwa
odwykowego nieobjęty
kontraktem NFZ
Pomoc psychologiczno–
terapeutyczna dla osób
współuzależnionych
Kluby abstynenckie

Działanie polegało na doprowadzeniu do pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy
Miejskiej Policji w Radomiu osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości na terenie miasta
Radomia, jeżeli swoim zachowaniem w miejscu publicznym lub zakładzie pracy dawali powód
do zgorszenia, zagrażali życiu i zdrowiu własnemu lub innych osób, w przypadku, gdy nie było
możliwe ich umieszczenie w placówce, podmiocie leczniczym albo miejscu zamieszkania
lub pobytu. Osoby te poddawane były niezwłocznie badaniom lekarskim zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi. Ponadto prowadzono działalność
profilaktyczną w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

- ilość osób nietrzeźwych
osadzonych
w Pomieszczeniach dla
osób zatrzymanych
do wytrzeźwienia - 98

Działanie miało na celu utrwalenie wiedzy o chorobie alkoholowej, wypracowanie postawy
pełnego świadomego wyboru trzeźwego życia, rozwiązywanie problemów emocjonalnych,
trening umiejętności społecznych wspierających trzeźwe życie. Terapia pogłębiona
przyczyniła się do wzmocnienia motywacji uczestnika do kontynuowania terapii i wspierania
postaw abstynenckich. Ponadto przeprowadzono treningi psychologiczne dla osób
uzależnionych od alkoholu TAZA (Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich) oraz TUS
(Trening Umiejętności Społecznych).
Działanie było skierowane do osób współuzależnionych tzn. członków rodzin osób
uzależnionych od alkoholu. Osoby współuzależnione skorzystały z grup terapeutycznych, sesji
indywidualnej pogłębionej i sesji grupowej. Osoby współuzależnione korzystały również
z konsultacji lekarza specjalisty – psychiatry.
Działanie polegało na prowadzeniu klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
pijących ryzykownie lub szkodliwie oraz organizowaniu spotkań profilaktycznych dla młodzieży.
Odbyło się: 230 spotkania rehabilitacyjne czterodniowa zajęcia warsztatowe „rozwój osobisty”,
organizowano imprezy okolicznościowe i rocznicowe, na których pokazano możliwości życia
i bawienia się bez użycia alkoholu.

- ilość godzin realizowanych
działań- 933
- liczba osób biorących
udział w realizowanych
działaniach - 311
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- liczba osób biorących
udział w programie - 51
- ilość przeprowadzonych
godzin programu - 153
- liczba osób biorących
udział w programach
wspierających – 140

Wyjazdy osób
uzależnionych od alkoholu
i współuzależnionych
na turnusy rehabilitacyjne

Działanie polegało na zorganizowaniu zimowego obozu integracyjno-rehabilitacyjnego. Zajęcia
prowadzone były przez wolontariuszy, osoby posiadające odpowiednie szkolenia, z wieloletnim
doświadczeniem abstynenckim wsparte przez konsultacje i rozmowy z psychologiem.
W związku z ogłoszeniem pandemii nie odbył się jesienny obóz integracyjno-rehabilitacyjny.

Zapewnienie osobom
dotkniętym przemocą
w rodzinie miejsc
w Ośrodku Interwencji
Kryzysowej
oraz prowadzenie
poradnictwa
indywidualnego i grup
terapeutycznych dla ofiar
przemocy w rodzinie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2020 roku prowadził działalność ambulatoryjną
oraz hostelową przeznaczoną dla kobiet z dziećmi poszkodowanych na skutek przemocy
w rodzinie. Celem działania Ośrodka było możliwie szybkie i sprawne przywrócenie
podopiecznym zdolności prawidłowego funkcjonowania. Ośrodek podejmował różne formy
pomocy umożliwiające ofiarom przemocy i ich rodzinom wspieranie ich w przezwyciężaniu
trudnej sytuacji związanej z doznawaniem przemocy, z którą nie byli w stanie sobie poradzić
bez wsparcia z zewnątrz.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewniał w 2020 roku kompleksową pomoc, na którą składały
się:
- interwencja kryzysowa: diagnoza sytuacji, pomoc w planowaniu podjęcia działań
umożliwiających zmianę, prowadzenie rozmów wspierająco-terapeutycznych, podejmowanie
procedury instytucjonalnej
- terapia: prowadzenie indywidualnej terapii krótkoterminowej (psychodynamicznej),
prowadzenie grup wsparcia dla kobiet w hostelu, dla kobiet po wyjściu z hostelu, dla kobiet
zgłaszających się oraz dla dzieci i młodzieży, prowadzenie mediacji rodzinnych
- konsultacje i poradnictwo: prowadzenie konsultacji pedagogicznych, prowadzenie porad
prawnych, prowadzenie porad w zakresie uzyskania pomocy socjalnej, sporządzanie opinii
psychologiczno-pedagogicznych na żądanie sądu.
W 2020 roku funkcjonował podany do publicznej wiadomości telefon zaufania 19288 jak
również od lipca Radomska Pomoc Linia 800 900 007. Specjaliści dyżurujący w Ośrodku
udzielali porad dotyczących aktualnych i potencjalnych problemów związanych
z występowaniem przemocy w rodzinie.
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- ilość wyjazdów - 1
- liczba osób biorących
udział w turnusach
rehabilitacyjnych – 30
osób (15 rodzin)
- liczba osób
przebywających w OIK – 5
kobiet; 6 dzieci
- liczba osób biorących
udział w działaniach
realizowanych w OIK 1427

Udzielanie specjalistycznej
pomocy osobom
dotkniętym przemocą
w rodzinie w Dziennym
ośrodku wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie,
Specjalistycznych
Poradniach Rodzinnych
i Centrum Wspierania
i Edukacji Rodzin

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizował następujące działania:
I. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, na które składały się
- poradnictwo i konsultacje psychologiczne/psychoterapeutyczne
- poradnictwo i konsultacje prawne
II. prowadzenie terapii, na które składały się:
*terapia wsparcia
*psychoterapia (prowadzone metodą poznawczo-behawioralną, Psychoanalityczną)
Powyższe działania miały na celu ochronę i pomoc osobom doświadczającym przemocy
w rodzinie i przyczyniła się do specjalistycznego, profesjonalnego wsparcia mieszkańców
naszego miasta, którzy z powodu różnych trudności emocjonalnych spowodowanych przemocą
w rodzinie nie mogli czuć się zdrowo i bezpiecznie. Sięgając po pomoc rozpoznali możliwości
wychodzenia z kryzysu, wsparli swoje osobiste umiejętności i zmotywowali się do tego
by powodować dobry wpływ na swoje zdrowienie i dalsze godne życie.
Na terenie miasta Radomia funkcjonowało 5 Rodzinnych Poradni Specjalistycznych. Celem
działalności Poradni była pomoc osobom, małżeństwom i rodzinom w wychodzeniu
z kryzysowych sytuacji. Realizowano to udzielając wsparcia psychologicznego, pedagogicznego,
prawnego. Prowadzono terapię indywidualną, małżeńską, rodzinną oraz organizowano grupy
wsparcia.
Celem głównym realizacji zadania było szeroko pojęte, wieloaspektowe, specjalistyczne
wsparcie ukierunkowane na wsparcie rodzin oraz ich członków w rozwiązywaniu istniejących
problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz innych środków odurzających, a także
dotyczących poprawy relacji rodzinnych i społecznych.
Centrum Wspierania i Edukacji Rodzin swoim wsparciem objęto całe rodziny: dzieci, młodzież
i osoby dorosłe, bez względu na wiek i status społeczny. Udzielono pomocy w formie:
- poradnictwa specjalistycznego,
- „Szkoły dla rodzin” - zorganizowanie spotkań grup wsparcia oraz pomocy psychologicznopedagogicznej dla rodzin borykających się z trudnościami m.in: ze względu na problemem
alkoholowy, trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz ze względu
na uzależnienia od środków odurzających, jak i uzależnienia behawioralne ,
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- liczba osób biorących
udział w działaniach
realizowanych
w placówkach - 1446
- ilość spotkań
przeprowadzonych
w placówkach - 3231

Prowadzenie terapii dla
mieszkańców domów
pomocy społecznej
funkcjonujących
na terenie miasta Radomia
Udział osób stosujących
przemoc w rodzinie
w programie korekcyjnoedukacyjnym dla osób
stosujących przemoc
w rodzinie.

- Szkoleń, prelekcji i warsztatów – zajęcia edukacyjne, podnoszące kompetencje społeczne
oraz wychowawczo – opiekuńcze dla dorosłych i dla dzieci, organizowane dla różnorodnych
grup odbiorców: rodzice, uczniowie, wychowawcy i nauczyciele, pracownicy socjalni itp.
-Zajęć o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży sprawiających trudności
wychowawcze oraz zagrożonych uzależnieniami, w tym prowadzenie warsztatów
socjoterapeutycznych oraz Dyskusyjnego Klubu Filmowego (DKF) poruszającego problemy
dotyczące rozwoju osobistego i kształtowania umiejętności społecznych, jak również
profilaktyki uzależnień oraz skutków nadużywania substancji zmieniających świadomość,
- Prowadzenia Mobilnego Centrum Pomocy oraz porad on-line podczas pandemii COVID-19
w mediach społecznościowych, przez stronę internetową.
Działanie było prowadzone przez członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Radomiu. Polegało na: konsultowaniu osób pijących problemowo,
prowadzeniu grup wsparcia dla osób uzależnionych, które ukończyły leczenie w całodobowych
oddziałach terapii oraz realizacji zajęć dla osób, które z racji niepełnosprawności nie mogą
skorzystać z pomocy placówek leczenia uzależnień.
Uczestnicy programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie otrzymali wiedzę na temat tego, czym jest przemoc i jakie są jej formy. Pracowali
nad uzyskaniem świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich. Uczyli się
rozpoznawać i nazywać sygnały ostrzegawcze zapowiadające zachowania przemocowe. Każdy
z uczestników pracował nad przygotowaniem indywidualnego „planu bezpieczeństwa”
mającego zapobiegać użyciu siły i przemocy w przyszłości. Uczestnicy poznali i uczyli się
nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie bez użycia siły i przemocy
oraz partnerskiego układania stosunków w związku i w rodzinie. Otrzymali wiedzę i uczyli się
konstruktywnego – wolnego od agresji – wyrażania trudnych uczuć (zwłaszcza złości)
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- Ilość spotkań / rozmów
z pensjonariuszami DPSów w Radomiu - 371

- liczba uczestników
programu - 10
- ilość sesji grupowych – 12
(42 godz.)
- ilość konsultacji
indywidualnych – 20
godzin

Udział osób stosujących
przemoc w rodzinie
w programach
psychologicznoterapeutycznych

Program ma na celu utrwalenie przez sprawców przemocy zmian postaw i zachowań nabytych
w trakcie realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych poprzez:
- uświadomienie i napisanie na nowo ról pełnionych przez mężczyznę w rodzinie
oraz wynikającej z tych ról odpowiedzialności,
- nadanie aktualnego znaczenia roli ojca,
- zdobycie wiedzy dotyczącej umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów w rodzinie,
- nauka umiejętności konstruktywnego przeżywania i wyrażania trudnych emocji,
- uświadomienie, że jedynie partnerstwo w związku nie powoduje strat, które niesie przemoc,
- nabycie wiedzy nt. instytucji świadczących usługi na rzecz rodziny.
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- liczba uczestników
programu - 10
- ilość sesji grupowych – 10
(35 godz.)
- ilość konsultacji
indywidualnych – 20
godzin

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Radomiu

Zarządzeniem Nr 234/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 lutego 2015r. ze zmianami
został powołany skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu.
W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu wchodzi 13
członków.
Do zadań Komisji należy
1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań gminy związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego;
3. Opiniowanie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami
rady gminy (m.in. dokonywanie pomiarów odległości placówek handlowych od obiektów
chronionych) i wydawanie opinii w formie postanowień);
4. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
lub podawanie napojów alkoholowych;
5. Udział w grupach roboczych powoływanych przez Przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego w związku z procedurą Niebieskiej Karty.
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- ilość spraw
rozpatrywanych przez
Komisję - 428
- ilość osób zgłoszonych
do Komisji w 2020 roku –
272
- ilość pierwszorazowych
grup roboczych, w których
uczestniczyli członkowie
Komisji - 272
- ilość osób dotkniętych
przemocą, z którymi
kontaktowała się Komisja
pierwszy raz - 67
- liczba ofiar przemocy
motywowanych
do zgłaszania się do miejsc
specjalistycznej pomocy - 61
- Ilość sporządzonych opinii
dot. lokalizacji punktów
sprzedaży napojów
alkoholowych – 119
- liczba przeprowadzonych
kontroli w punktach
sprzedaży napojów
alkoholowych - 495

2.9. Inne plany i programy
Samorządy terytorialne zmagają się z szeregiem potrzeb społecznych, których
zaspokojenie jest możliwe dzięki istnieniu instytucji społecznych. Stopień zaspokajania
tych potrzeb jest mierzony wskaźnikiem poziomu jakości życia. Zaspokojenie tych potrzeb
prowadzi do poprawy warunków życia w danym regionie, a co za tym idzie do poprawy
rozwoju regionu przez posiadanie ludności wykwalifikowanej. W tym podrozdziale
raportu uwzględniono programy wykraczające poza tematyczne ramy przedstawione
wcześniej.

2.9.1. Program wsparcia i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
„Program wsparcia i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych”, przewidziany
do realizacji w latach 2017-2020 przygotowano ze względu na wagę jaką przywiązuje się
do pobudzania aktywności obywatelskiej i budowania kapitału społecznego, jako czynnika
rozwoju miasta Radomia, oraz w odpowiedzi na potrzeby lokalnych wspólnot. Podstawą
prawną w/w programu jest: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
2016 poz. 446 z późn. zm.), Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.).
Głównym celem Programu jest rozwój społeczny mieszkańców i budowanie kapitału
społecznego miasta Radomia, poprzez pobudzanie i wzmacnianie oddolnej aktywności
środowisk lokalnych, grup i liderów społecznych na rzecz swojego otoczenia, a także
mechanizmów służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, w tym
w szczególności mechanizmów usprawniających komunikację społeczną, współpracę
i partnerstwa między i wewnątrzsektorowe. Perspektywa realizacji programu to lata
2017-2020. Założony główny cel programu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów
szczegółowych i działań.
W programie wyodrębniono 2 obszary istotne dla rozwoju społeczności lokalnych
oraz zwiększenia identyfikacji z miejscem zamieszkania i budowania tożsamości lokalnej:
1. Współrządzenie i partycypacja. W ramach tego obszaru Program będzie obejmował
wspieranie i upowszechnianie idei samorządności, a także podnoszenie jakości
komunikacji społecznej i działań środowiskowych w zakresie budowy świadomego
społeczeństwa obywatelskiego. Aktywność publiczna jest korzystna obustronnie.
Zwiększa efektywność samorządu jako organu statutowo odpowiedzialnego
za dostarczanie usług publicznych, z drugiej zaś strony aktywni obywatele lepiej
zaspokajają swoje potrzeby. Uczestnictwo społeczne jest mechanizmem wprowadzania
w role obywatelskie, prowadzi do utrwalenia identyfikacji i zaangażowania w sprawy
lokalne.
2. Lokalna aktywność. Ten obszar działania będzie dotyczyć zaangażowania organizacji
pozarządowych oraz mieszkańców w życie publiczne i podejmowanie przez nich działań
na rzecz najbliższego otoczenia. Uwzględniać będzie wzrost wiedzy w zakresie zasad
funkcjonowania sektora NGO i nowych technologii wspierających jego efektywność.
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Program jest również istotny dla kreowania i umacniania pozytywnego wizerunku
radomskich organizacji pozarządowych oraz tworzenia warunków dla powstawania
inicjatyw i struktur non-profit funkcjonujących na rzecz społeczności.
Sprawozdanie z realizacji programu jest integralnym składnikiem dokumentu
„Sprawozdanie z programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami
Pozarządowymi”.

2.9.2. Program Współpracy
Pozarządowymi

Gminy

Miasta

Radomia

z Organizacjami

Program Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi jest
realizacją zapisu art. 5a, ust. 1, ustawy o Działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), który nakłada na organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek corocznego uchwalenia
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego. Projekt Programu został poddany konsultacjom
społecznym.
W Radomiu funkcjonuje, w różnych obszarach i sferach zadań publicznych, ponad 700
organizacji pozarządowych. Stanowią one bazę dla rozwoju lokalnych społeczności
i społeczeństwa obywatelskiego. Rozległość i zakres działań, w jakie angażują się
radomskie organizacje pozarządowe pomaga zaspokoić różnorodne potrzeby społeczne,
uzupełniając w ten sposób działalność władz samorządowych. Gmina Miasta Radomia
od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Efektywność tej współpracy wymaga
sprecyzowania zakresu współdziałania oraz określenia jego zasad. Służy temu Program
Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi.
Program zawiera cele, formy i zasady współpracy, zakres przedmiotowy współdziałania,
priorytetowe obszary w zakresie realizacji zadań publicznych finansowanych
lub dofinansowanych z budżetu Gminy Miasta Radomia wraz z planowaną wysokością
środków na ich realizację oraz sposób oceny realizacji Programu. Precyzuje również tryb
powoływania i zasady działania komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
Rada Miejska w Radomiu Uchwałą Nr XXXI/269/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku
przyjęła „Program Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi
na 2020 rok”. Program określał obszary i formy współpracy Gminy Miasta Radomia
z organizacjami pozarządowymi oraz priorytetowe zadania publiczne i wysokość środków
finansowych planowanych na realizację Programu.
Głównym celem współpracy było wdrażanie zasady partycypacji społecznej i rozwijanie
partnerstwa pomiędzy samorządem Miasta Radomia a organizacjami pozarządowymi,
ukierunkowane na rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie
aktywności społecznej obywateli.
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Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami
Pozarządowymi za 2020 rok zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w II kwartale 2021 r.

2.9.3. Strategia marki Radom
Cele strategiczne Marki Radomia:
• zbudować mocną, unikalną markę gospodarczą na precyzyjnej mapie Polski,
• zbudować wizerunek Marki Radom uwzgledniający inne obszary posiadające
potencjał kreowania marki (kulturalno-turystyczny, edukacyjny, społeczny),
• zbudować osobowość /charakter marki, którą cechuje pewność siebie, dominacja,
komfort, porządek i kontrola oraz wzmocnienie cech aktywności i energii.
Cele szczegółowe ujęte w opracowanej strategii dotyczą czterech obszarów:
gospodarczego, edukacyjnego, kulturalnego i turystycznego:
• budowanie marki gospodarczej o charakterze przemysłowym, bazującym
na uwarunkowaniach historycznych, tradycji, doświadczeniu i percepcji miasta;
promowanie firm, przedsiębiorców, instytucji, narzędzi wspierających pożądany
gospodarczy wizerunek marki;
• promocja i wzmocnienie oferty kulturalnej miasta;
• budowanie kulturalnej marki spójnej z pożądanym wizerunkiem Radomia,
w oparciu o kluczowe i wyróżniające imprezy oraz instytucje;
• promocja Radomia jako ważnego ośrodka edukacyjnego o profilu technicznym,
z uwzględnieniem kluczowych specjalizacji z punktu widzenia docelowego
wizerunku marki, aktualnych trendów oraz zapotrzebowania na określoną wiedzę.
Działania wynikające ze Strategii Marki Radom realizowane w 2020 roku:
• wydawanie opinii co do zasadności i formy użycia logotypu Marki Radom i innych
znaków miejskich we wszelkich zgłoszonych przypadkach,
• nadzór nad prawidłowym wdrażaniem Strategii Marki Radom oraz Systemu
Identyfikacji Wizualnej,
• organizacja przedsięwzięć promujących Markę Miasta,
• produkcja gadżetów reklamowych zawierających logotyp Marki Radom.
Od 2019 roku Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki stara się
w miarę możliwości realizować założenia ujęte w strategii promując miasto, jako miejsce
do spokojnego życia oraz stara się stworzyć i wypromować unikalne atrakcje turystyczne
o charakterze krótkoterminowym (weekendowym).
Strategia Marki Radom w pewnym stopniu jest zdezaktualizowana. Miasto nie posiada
środków finansowych na aktualizację wyżej wymienionej strategii.

2.9.4. Strategia Rozwoju Miasta na lata 2008-2020
Obowiązek prowadzenia polityki rozwoju przez samorząd gminny wynika z art. 3 pkt. 3
Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W art. 19
przedmiotowej Ustawy mowa jest o możliwości przyjęcia programów rozwoju
opracowanych przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez radę gminy
w drodze uchwały.
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„Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020" została przygotowana przez firmę
WYG International we współpracy z Urzędem Miejskim w Radomiu i Radą Miejską
w Radomiu. Następnie, zgodnie z przytoczonymi powyżej zapisami, została ona przyjęta
przez Radę Miejską w Radomiu Uchwałą nr 381/2008 podjętą w dniu 25 sierpnia 2008 r.
W Strategii zostały zapisane następujące cele rozwojowe:
I. Cel Strategiczny:
Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie efektywnej
polityki społecznej
1. Cel operacyjny: Aktywna polityka władz w zakresie ograniczania bezrobocia
i wspierania przedsiębiorczości
Cele kierunkowe:
• Współpraca samorządu ze sferą naukową i przedsiębiorstwami w zakresie
planowania przyszłych zasobów kadrowych;
• Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości jako instytucji wspierającej
wzrost samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych, w tym absolwentów;
• Integracja działań miasta z gminami sąsiednimi w zakresie przeciwdziałania
bezrobociu i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych;
• Nawiązanie i pogłębianie współpracy w zakresie rozwoju gospodarczego
z sąsiednimi gminami.
2. Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju turystyki, kultury i sportu
Cele kierunkowe:
• Rozbudowa i wsparcie bazy turystycznej, w tym bazy noclegowej
o wysokim standardzie i bazy sportowej;
• Promocja i rozwój instytucji kultury (w tym budowa filharmonii);
• Rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta;
• Wzbogacenie oferty imprez o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
3. Cel operacyjny: Poprawa jakości kadr gospodarki poprzez rozbudowę
systemu edukacji
Cele kierunkowe:
• Wspieranie inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury szkół
i przedszkoli;
• Opracowanie i rozwijanie bogatego programu zajęć pozalekcyjnych, przede
wszystkim na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum;
• Wspieranie i rozwijanie potencjału naukowo-badawczego Politechniki
Radomskiej (między innymi poprzez wsparcie realizacji Strategii Rozwoju
placówki);
• Powołanie i wspieranie rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej;
• Wspieranie instytucji szkoleniowo-doradczych działających na rzecz
aktywizacji osób bezrobotnych, w tym absolwentów;
• Opracowanie i wdrożenie programów aktywizujących młodzież;
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•

Dążenie do zapewnienia możliwości kształcenia na poziomie wyższym
we wszechstronnym profilu, włącznie z kierunkami artystycznymi
i medycznymi.
4. Cel operacyjny: Wspieranie przyjaznej mieszkańcom infrastruktury ochrony
zdrowia oraz pomocy społecznej
Cele kierunkowe:
• Opracowanie programu polityki prorodzinnej i wspierania kobiet na rynku
pracy;
• Wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi, w tym całodobowych
rodzinnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, żłobków i przedszkoli;
• Opracowanie i wdrażanie programów naprawczych w sferze pomocy
społecznej;
• Prowadzenie
inwestycji
w zakresie
rozbudowy
infrastruktury
i wyposażenia
jednostek
służby
zdrowia,
w tym
jednostek
specjalistycznych;
• Poprawa
bezpieczeństwa
zdrowotnego
dzieci
i młodzieży
poprzez wdrażanie nowych programów profilaktycznych oraz poprawę
dostępności do specjalistycznych usług rehabilitacji leczniczej i medycznej;
• Tworzenie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych
marginalizacją i wykluczeniem społecznym, dla osób niepełnosprawnych
oraz dla seniorów;
• Tworzenie warunków dla rozwoju infrastruktury zapewniającej zdrowe
i efektywne spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży;
• Kształtowanie postaw prozdrowotnych, w tym rozwijanie bazy sportowej
i rekreacyjnej;
• Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie rozwoju
sektora pozarządowego zwłaszcza w zakresie merytorycznym (jakości
świadczonych usług) oraz technicznym.
5. Cel operacyjny: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz odwiedzających
miasto gości
Cele kierunkowe:
• Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta;
• Inwestycje w rozwój kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście;
• Rozbudowa infrastruktury i wyposażenia jednostek odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo w mieście;
• Opracowanie programu ograniczania przestępczości;
• Integracja działań służb porządkowych i ratowniczych.
6. Cel operacyjny: Promocja miasta
Cele kierunkowe:
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II.

III.

Promocja Radomia skierowana do mieszkańców miasta (obecnych
i potencjalnych);
• Promocja Radomia skierowana do MŚP;
• Promocja Radomia skierowana do dużych inwestorów krajowych
i zagranicznych;
Cel Strategiczny:
Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta
1. Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju innowacji w mieście oraz pogłębianie
rozwoju przedsiębiorczości
Cele kierunkowe:
• Wzmocnienie potencjału infrastruktury badawczo-rozwojowej;
• Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwa chcące wdrażać i wytwarzać
innowacyjne produkty i/lub usługi;
• Wspieranie instytucji otoczenia biznesu;
• Promocja zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw, w tym
zwłaszcza funduszy strukturalnych UE;
• Promocja miasta jako miejsca przyjaznego dla prowadzenia działalności
gospodarczej.
2. Cel operacyjny: Poprawa konkurencyjności radomskich firm na tle regionu
i kraju
Cele kierunkowe:
• Wspieranie współpracy jednostek naukowych ze sferą przedsiębiorstw;
• Zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do informacji
o nowych technologiach.
3. Cel operacyjny: Stworzenie przejrzystych i przyjaznych struktur administracji
samorządowej w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne
i komunikacyjne
Cele kierunkowe:
• Rozwój dostępu do sieci szerokopasmowych na terenie miasta;
• Wprowadzenie systemu e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców;
• Zwiększenie kompetencji kadry urzędniczej.
Cel Strategiczny:
W zakresie komunikacyjnym i funkcjonalnym stworzenie silnych powiązań subregionalnych między Radomiem i gminami znajdującymi się w obszarze
jego oddziaływania tak aby tworzyły one spójną całość z uwzględnieniem
walorów środowiskowych i turystycznych
1. Cel operacyjny: Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej miasta
oraz funkcjonalne uporządkowanie przestrzeni miejskiej
Cele kierunkowe:
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Opracowanie spójnej polityki przestrzennej i infrastrukturalnej miasta
obejmującej zwłaszcza wyprowadzenie funkcji przemysłowych i rolniczych
z centrum na obrzeża miasta;
• Rewitalizacja zabytkowych i najbardziej zaniedbanych obszarów miasta
(wyznaczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji);
• Wyrównanie dysproporcji w nasyceniu miasta komunalną infrastrukturą
sieciową (sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, ciepłownicza);
• Uporządkowanie gospodarki zasobami mieszkalnictwa komunalnego, ze
szczególnym uwzględnieniem wyprowadzenia mieszkań komunalnych
z centrum miasta (przede wszystkim ze starówki).
2. Cel operacyjny: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta i poprawa
układu komunikacyjnego
Cele kierunkowe:
• Opracowanie i wdrożenie kompleksowej koncepcji rozwoju transportu
w ramach „Radomskiego Regionalnego Obszaru Metropolitalnego” (ze
szczególnym uwzględnieniem systemu komunikacji publicznej);
• Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Radomiu;
• Usprawnienie układu komunikacyjnego Radomia ze szczególnym
uwzględnieniem wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta;
• Budowa cywilnego lotniska pasażerskiego o znaczeniu regionalnym.
3. Cel operacyjny: Stworzenie systemu zarządzania terenami inwestycyjnymi
w granicach miasta, a także na obszarze „Radomskiego Regionalnego
Obszaru Metropolitalnego”
Cele kierunkowe:
• Stworzenie w strukturze Urzędu Miejskiego w Radomiu jednostki
odpowiedzialnej za pozyskiwanie na terenie miasta nowych terenów
inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykupu i przekształcania
terenów obecnie wykorzystywanych rolniczo. Jednostki zbierającej
informacje na temat terenów, stanowiących własność komunalną, jak
także prywatną, które mogą być przeznaczone pod inwestycje.
• Stworzenie jednolitego systemu informacji przestrzennej dla Radomia
i „Radomskiego Regionalnego Obszaru Metropolitalnego”, zawierającego
informacje o dostępnych obszarach inwestycyjnych;
• Stworzenie w strukturze Urzędu Miejskiego w Radomiu jednostki
odpowiedzialnej za pozyskiwanie na terenie miasta nowych terenów
inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykupu i przekształcania
terenów obecnie wykorzystywanych rolniczo. Jednostki zbierającej
informacje na temat terenów, stanowiących własność komunalną, jak
także prywatną, które mogą być przeznaczone pod inwestycje.
Zgodnie z zapisami Strategii za efektywne jej wdrożenie oraz skuteczne osiągnięcie
założonych celów odpowiada Zespół ds. Wdrażania Strategii. Na podstawie zapisów
105

dokumentu rolę Zespołu pełnił Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta.
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego zadania tego Wydziału
realizował do 28.02.2019 r. Wydział Funduszy Unijnych i Strategii, w którego strukturze
powołano Wieloosobowe stanowisko ds. Strategii. Od dnia 1 marca 2019 r. obowiązki
związane z prowadzeniem spraw związanych ze strategią rozwoju miasta
oraz monitorowaniem komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie realizacji strategii
rozwoju miasta przejęło Biuro Rozwoju Miasta.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 637/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 23 maja 2011 r.
w sprawie wdrożenia Strategii Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008–2020 podjęto
decyzję o opracowywaniu okresowego raportu z realizacji strategii na podstawie
całościowych danych dostępnych w ramach Urzędu Miejskiego. Dotychczas zostały
przygotowane 4 raporty z realizacji „Strategii Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020:
1.
Raport z realizacji Strategii rozwoju Miasta Radomia na lata 2008–2020 – okres
sprawozdawczy 2008–2010, który został przedstawiony Komisji Rozwoju Rady
Miejskiej w lipcu 2012 r.
2.
Raport z realizacji Strategii rozwoju Miasta Radomia na lata 2008–2020 – okres
sprawozdawczy 2011–2013, który został przedstawiony na posiedzeniu Rady
Miejskiej w dniu 18 maja 2015 r.
3.
Raport z realizacji Strategii rozwoju Miasta Radomia na lata 2008–2020 – okres
sprawozdawczy 2014–2015, który został przedłożony na sesji Rady Miejskiej
w dniu 24 kwietnia 2017 r.
4.
Raport z realizacji Strategii rozwoju Miasta Radomia na lata 2008–2020 – okres
sprawozdawczy 2016–2017, który został przedstawiony na sesji Rady Miejskiej
w dniu 15 kwietnia 2019 r.
W 2019 r. raport z realizacji strategii za okres 2016-2017 opracował Wydział Funduszy
Unijnych, który też udzielał odpowiedzi na interpelacje związane z pracami
nad opracowaniem nowej strategii.
Głównym zadaniem realizowanym w ramach Strategii w roku 2019 było „Stworzenie
przejrzystych i przyjaznych struktur administracji samorządowej w oparciu o nowoczesne
narzędzia informatyczne i komunikacyjne” poprzez:
1. rozwój dostępu do sieci szerokopasmowych na terenie miasta;
2. wprowadzenie systemu e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców;
3. zwiększenie kompetencji kadry urzędniczej.
W 2020 r. Wydział Funduszy Unijnych prowadził monitoring realizacji strategii i rozpoczął
opracowywanie piątego raportu z realizacji strategii dotyczącego okresu 2018-2020.
Dokument ten zostanie przedstawiony na sesji Rady Miejskiej w Radomiu w II kwartale
2021 roku.

106

2.9.5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2019 roku
Bezdomność zwierząt to zjawisko społeczne, posiadające tendencję rosnącą. Główną
przyczyną tego zjawiska jest, między innymi: porzucanie zwierząt przez
ich dotychczasowych właścicieli, ich niekontrolowane rozmnażanie, ucieczki zwierząt,
niewielki stopień edukacji społeczeństwa w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt.
Przyjęcie w drodze uchwały Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na dany rok, stanowi wypełnienie obowiązku
ustawowego wynikającego z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638) i jest corocznie uchwalany do dnia 31 marca. Program
na 2020 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Radomiu uchwałą
Nr XXXV/320/2020 z dnia 2 marca 2020 r.
Program stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zadania i zasady
zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi (domowymi i gospodarskimi) i wolno
żyjącymi kotami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Cele Programu:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym
oraz ich wyłapywanie w rozumieniu ustawy;
2) zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów
i kotów;
3) edukacja mieszkańców miasta Radomia w zakresie humanitarnego traktowania
zwierząt, odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności
ich sterylizacji lub kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych, znakowania
i rejestracji psów na terenie miasta Radomia.
Zadania Programu:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami poprzez czasowe ich dokarmianie, sterylizację
lub kastrację oraz zakup budek i ich umieszczenie w różnych lokalizacjach na terenie
Gminy;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w Schronisku;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
9) elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów;
10) sterylizacja lub kastracja zwierząt domowych z terenu Gminy, przy pełnym
poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką
zwierzęta pozostają.
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Zapewniono opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez:
1) przyjmowanie z terenu miasta Radomia bezdomnych zwierząt do schroniska,
które stanowi własność Gminy Miasta Radomia.
Zwierzęta są wyłapywane i transportowane do schroniska wyłącznie przez Straż
Miejską (z wyjątkiem ślepych miotów, które do schroniska mogą być
przekazywane również przez mieszkańców Radomia w celu ich uśpienia). Straż
Miejska
na podstawie
otrzymanego
zgłoszenia
i po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego, mającego na celu potwierdzenie bezdomności
zwierzęcia, przekazuje je do schroniska.
2) powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu
schroniska Radomskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi
(organizacji pozarządowej) wyłonionej w trybie otwartego konkursu ofert).
W schronisku w 2020 r.:
a) przyjęto 592 zwierzęta, w tym: 470 psów, 122 kotów,
b) wydano do adopcji 486 zwierząt, w tym: 404 psów, 82 koty,
c) wydano dotychczasowym właścicielom 152 zwierząt,
d) wykonano 183 zabiegów sterylizacji/kastracji,
e) zaszczepiono przeciw wściekliźnie 488 zwierząt,
f) oznakowano - 557 zwierząt,
g) poddano eutanazji - 51 zwierzęta,
h) miało miejsce 27 zgonów zwierząt,
i) uśpiono 2 ślepe mioty.
Na utrzymanie schroniska w 2020 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości
1 000 000,00 zł
3) wskazanie gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Nowa Wola
Gołębiowska 131 w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich.
Na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 840,00 zł za gotowość
i zapewnienie miejsca i opieki zwierzętom.
Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez:
1) obligatoryjne zabiegi sterylizacji/kastracji zwierząt przebywających w schronisku,
jeżeli ich stan zdrowotny oraz wiek umożliwiał przeprowadzenie zabiegu zgodnie
z opinią lekarza weterynarii (wykonano 189 zabiegów);
2) obligatoryjne znakowanie (czipowanie) zwierząt przyjętych i przebywających
w schronisku (oznakowano 557 zwierząt),
3) umożliwienie właścicielom zwierząt zamieszkałym na terenie miasta Radomia
skorzystania z bezpłatnego zabiegu sterylizacji lub kastracji kotów i psów.
Warunkiem wykonania takiego zabiegu było udokumentowanie szczepienia
przeciwko wściekliźnie oraz oznakowanie zwierzęcia (w przypadku psów)
i możliwość wykonania tego zabiegu dla jednego zwierzęcia w danym roku.
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Zadanie realizowane było przez zlecenie zakładom weterynaryjnym wyłonionym zgodnie
z procedurą zamówień publicznych, przeprowadzanie zabiegów sterylizacji
lub kastracji psów i kotów posiadających właścicieli oraz kotów wolno żyjących
w ramach projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. pn.: „Stop
bezdomności zwierząt” i ,,Nasi przyjaciele – darmowa kastracja i sterylizacja psów
i kotów’’.
W ramach zadania wysterylizowano /wykastrowano łącznie 1029 psów i kotów.
Zadanie realizowane było przez konsorcjum składające się z czterech zakładów
leczniczych dla zwierząt:
1) Przychodnia Weterynaryjna ,,ANIMAL” Paweł Ostrach,
ul. Warzywna 20, 26-600 Radom;
2) Przychodnia Weterynaryjna ,,PANKRACY” Karol Chłopecki
ul. Maratońska 1/1, 26-600 Radom;
3) Przychodnia Weterynaryjna ,,FUTRZAKI” Martyna Futera,
ul. Królowej Jadwigi 6B, 26-600 Radom
4) Gabinet Weterynaryjny ,,HAPPY VET” Bartłomiej Majcher
ul. Słowackiego 99, 26-600 Radom.
Na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 300 000,00 zł.

Odławianie bezdomnych zwierząt
1) zadanie to realizowała Straż Miejska przy pomocy wyspecjalizowanej jednostki
funkcjonariuszy (tzw. ,,Ekopatrol’’), która jest przeszkolona i wyposażona
w specjalistyczny sprzęt do odławiania zwierząt. Patrol pracuje przez całą dobę 7
dni w tygodniu. Zgłoszenia od mieszkańców o bezdomnych zwierzętach
przyjmowane były przez dyżurnego Straży Miejskiej pod nr tel. 986.
Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy ma charakter stały. Odłowione
zwierzęta bezdomne (domowe) są przewożone do schroniska, a zwierzęta
gospodarskie do gospodarstwa rolnego przy ul. Nowa Wola Gołębiowska 131.
2) zwierzęta poszkodowane na skutek wypadków drogowych były przewożone
do Przychodni Weterynaryjnej ,,Zwierzyniec’’ w Radomiu przy ul. Wyścigowej 3E;
3) odławianiu nie podlegają koty wolno żyjące, które nie są zwierzętami bezdomnymi.
Wyjątkiem są koty poszkodowane na skutek wypadków komunikacyjnych, którym
niezbędna jest pomoc weterynaryjna. Po udzieleniu pomocy weterynaryjnej
oraz jeśli stan zdrowia umożliwia ich samodzielną egzystencję, koty były
wypuszczane
w miejsca ich dotychczasowego bytowania.
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Zapewniono opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt
Zadanie realizowane było przez Przychodnię Weterynaryjną ,,Zwierzyniec’’,
ul. Wyścigowa nr 3E w Radomiu – udzielono pomocy weterynaryjnej 407 zwierzętom.
Na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 82 090,00 zł
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowali:
1) Wydział, poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska za pośrednictwem
oficjalnej strony internetowej ,,Zwierzęta w Radomiu” www.zwierzeta.radom.pl;
2) Schronisko poprzez prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji
na miejskiej oficjalnej stronie internetowej ,,Zwierzęta w Radomiu”
oraz na portalu społecznościowym Facebook;
3) organizacje pozarządowe z terenu Gminy współpracujące z Wydziałem, których
celem statutowym jest ochrona zwierząt.
Usypianie ślepych miotów
Usypianie ślepych miotów realizowało schronisko, do którego były przekazywane przez
Straż Miejską oraz przez mieszkańców. Usypianie ślepych miotów wykonywał lekarz
weterynarii zatrudniony w schronisku.
Elektroniczne trwałe znakowanie zwierząt
Znakowanie psów jest jedną z najskuteczniejszych metod przeciwdziałania bezdomności
zwierząt.
Elektroniczne trwałe znakowanie (czipowanie) zwierząt realizowali:
1) obligatoryjne
schronisko,
poprzez znakowanie
zwierząt
przyjętych
i przebywających w schronisku oraz ich rejestrację w bazie danych prowadzonej przez
Gminę Miasta Radomia;
2) Wydział, poprzez rozpropagowanie ulotek/plakatów zachęcających naszych
mieszkańców do znakowania psów.
Edukacja mieszkańców
Edukację mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego i odpowiedzialnego traktowania
zwierząt zapewnił:
1) Wydział Ochrony Środowiska I Rolnictwa poprzez prowadzenie oficjalnej strony
internetowej Zwierzęta w Radomiu – www.zwierzeta.radom.pl;
2) prowadzący schronisko – Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami poprzez:
 prowadzenie portalu społecznościowego, w którym umieszczane są informacje
z bieżącego życia schroniska;
 podnoszenie świadomości społecznej w zakresie właściwego postępowania
człowieka wobec zwierząt w ramach współpracy z lokalnymi mediami, edukację
dzieci i młodzieży oraz osób odwiedzających schronisko.

110

Część III. Informacja z realizacji Budżetu Obywatelskiego w roku 2020
W 2019 roku przeprowadzono konsultacje społeczne pod nazwą „Budżet Obywatelski
2020”, w ramach, których wyłoniono projekty do realizacji w roku 2020.
Konsultacje polegały na:
• złożeniu przez mieszkańców Radomia propozycji projektów do realizacji
w ramach, BO 2020;
• dokonaniu przez mieszkańców Radomia wyboru projektów spośród projektów
zweryfikowanych uprzednio przez merytoryczne wydziały urzędu, jednostki
miejskie i Zespół Opiniujący.
W ramach konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego 2020 zrealizowane zostały
projekty, wybrane przez mieszkańców Radomia.
Poniższa tabela zawiera wykaz zadań zrealizowanych w 2020 roku.
TYTUŁ

LOKALIZACJA

Radom atrakcyjny turystycznie

Radom

Truchtem po zdrowie - kontynuacja z nordic walking

Parki radomskie

Bezpiecznie za kierownicą - ogólnodostępne alkomaty miejskie

Radom

Piękne XV-lecie - rewitalizacja i ożywienie terenów zielonych.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonania przejścia
dla pieszych

ul. Miła 27
i ul. Kusocińskiego 11
os. Gołębiów, ul.
Paderewskiego,
sąsiedztwo budynku 18

Wczesne wykrywanie cukrzycy typu 2

Miasto Radom

Bezpłatne zajęcia Aqua aerobik dla seniorów

Baseny na terenie miasta

Brama getta w Radomiu - upamiętnienie

Radom- ul. Wałowa

Grill miejski nad rzeką Mleczną - Skwer przy ul. Rybnej

ul. Rybna

Scena letnia – koncerty w parku Południe

Park Południe

Radom chudnie zdrowo

Radom

Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych radomian

Radom

Scena letnia – koncerty w parku Gołębiów

Park Gołębiów II

Zdrowy start w przyszłość - zajęcia z dietetykiem
w przedszkolach

Miasto Radom
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Butelkomaty dla Radomia

Radom

Stop bezdomności zwierząt

Radom

Wielki koncert na Wielki Jubileusz, 40 lat radomskiego
Amfiteatru

Miejski Ośrodek Kultury
AMFITEATR, ul. Parkowa 1

Rakowi na wspak

Radom

Podwórko pełne dziecięcej radości

Działka nr 13/17 ul. Planty
5, Broni 2 i 4,
Poniatowskiego 6

Ścieżka rowerowa na Józefowie

ul. Aleksandrowicza

Nasi przyjaciele - darmowa kastracja i sterylizacja psów i kotów

Radom

Teatr na Fontannach/Ulica teatralna

Radom

Stop bazgrołom

Centrum miasta

Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla noworodków

Radom

Zakup dodatkowych, nowych łóżek dla pacjentów oddziałów
szpitala miejskiego przy ul. Tochtermana

Radomski Szpital
Specjalistyczny

Boisko wielofunkcyjne przy PSP Nr 17

ul. Czarnoleska 10

Bezpieczny i przyjazny Ogródek Jordanowski

Radom ul. Śniadeckich 9

Projekty Budżetu Obywatelskiego 2020, których realizacja została przedłużona na
rok 2021.
NAZWA

LOKALIZACJA

Przewóz osób niepełnosprawnych
dorosłych na WTZ i ŚDS finansowanie
transportu
Wodopoje dla zwierząt

Radom

Antysmogowe łąki kwietne w Radomiu

np. Park Ruzika lub inne skwery miejskie ew.
do ustalenia z pracownikami Urzędu
Miejskiego
Radom

Ośrodek leczenia i ochrony dzikich
zwierząt

Parki Miejskie
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W 2020 roku przeprowadzono konsultacje społeczne pod nazwą „Budżet Obywatelski
2021”, w ramach, których wyłoniono projekty do realizacji w roku 2021.
Konsultacje polegały na:
• złożeniu przez mieszkańców Radomia propozycji projektów do realizacji
w ramach, BO 2020;
• dokonaniu przez mieszkańców Radomia wyboru projektów spośród projektów
zweryfikowanych uprzednio przez merytoryczne wydziały urzędu, jednostki
miejskie i Zespół Opiniujący.
Terminy i opis poszczególnych
przedstawiony w poniższej tabeli.

etapów

Budżetu

Obywatelskiego

2021

został

Terminy
od 15 luty do 01 marca 2020 r.

Etap
Składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji
i zadań do budżetu na rok 2020.

od 17 lutego do 15 czerwca 2020 r.

Weryfikacja zgłoszonych projektów przez
merytoryczne wydziały, biura, jednostki miejskie
i spółki miejskie.

od 22 czerwca do 17 sierpnia 2020 r.

Weryfikacja i ostateczna akceptacja projektów przez
Zespół Opiniujący; Spotkania Zespołu Opiniującego
z wnioskodawcami
projektów
zaopiniowanych
negatywnie.
Podanie przez Prezydenta do publicznej wiadomości
ostatecznej
listy
projektów
poddanych
pod głosowanie;
Podanie
do wiadomości
zasad
głosowania
oraz miejsc, w których się ono odbędzie.
Głosowanie
w wyznaczonych
miejscach
oraz Mobilnych Punktach Głosowania; Głosowanie
na stronie internetowej www.konsultacje.radom.pl.
Przeliczenie głosów oraz przedstawienie opinii
publicznej wyników głosowania.
Spotkania
z wnioskodawcami
projektów
skierowanych do realizacji w celu doprecyzowania
warunków
realizacji
projektów;
Prace
nad kosztorysem i planami projektów w celu
umieszczenia ich w planie budżetu miasta na
rok 2020.
Ujęcie wygranych projektów w projekcie budżetu
Gminy Miasta Radomia.
Warsztaty ewaluacyjne poświęcone procedurom
konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego

do 24 sierpnia 2020 r.

od 31 sierpnia do 20 września 2020 r.

do 18 października 2020 r.
od 13 listopada 2020 r.

do 15 grudnia 2020 r.
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Projekty wyłonione przez radomian do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021
przedstawia tabela:
Projekty do 50 000 zł.
Miejsce

Nazwa projektu

Wartość projektu

1

50 000

2

Radomianie dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt ocieplenie, zabezpieczenie i przygotowanie na zimę
boksów dla bezdomnych zwierząt.
Trampoliny gruntowe w radomskich parkach

3

Domki dla pożytecznych zwierząt

50 000

4

Kosze na zakrętki plastikowe

50 000

5

Taniec jako forma aktywizacji 55+

50 000

6

Nocne harce - Radom ożywa nocą!

50 000

7

Fotopułapki

50 000

8

Radom atrakcyjny turystycznie - aplikacja do zwiedzania

50 000

9

Biblioteczki plenerowe w centrum miasta

50 000

10

Obrazy Jacka Malczewskiego w rozmiarze XXL - nowy szlak
murali
Rowerem do szkoły, rowerem do pracy - ekologicznie
i zdrowo zdobywaj nagrody
Remont skweru na Borkach

50 000

11
12
13

50 000

50 000
50 000

Cieszmy się wiosną - dywan tulipanowy na skwerze
za pomnikiem Jana Kochanowskiego
Zielony przystanek

50 000

50 000

16

Wymiana oświetlenia na przejściach dla pieszych na ul.
Paderewskiego
Darmowe picie na Bulwarach nad Mleczną - system poideł

17

Pasy 3D w Radomiu

50 000

18

CoZaJazda! - Akademia Bezpiecznej Turystyki Rowerowej

50 000

19

Mała architektura w centrum Radomia

50 000

14
15
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50 000

50 000

20

Ścięcie krawężników

50 000

21

Drogowskazy turystyczne

50 000

22

Przystanek na każdą pogodę

50 000

23

Truchtem po zdrowie - otwarte zajęcia - kontynuacja

50 000

24

Dziecięca mapa Radomia

50 000

25

Zakup nowych ozdób świątecznych

50 000

26

Mapa turystyczna Radomia XXL

50 000

27

50 000

29

Doposażenie placu zabaw na Borkach MOSiR koło zalewu
o urządzenie "wioślarz"
Uroda miasta Radomia i jego przemiany na przestrzeni 60
lat istnienia Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego
Biblioteka plenerowa

50 000

30

Festiwal Ogrodów

50 000

31

Tropem tajemnic- Gra miejska z Deskurami w tle

50 000

32

50 000

33

Magiczny Fotoplastykon - historie Radomia zatrzymane
w fotografii
Animacje na trawce

50 000

34

Ławki literackie

50 000

35

W cieniu starszych - drzewne przedszkole.

50 000

36

Zamłyniaki nakręcają z sąsiedztwa dzieciaki

50 000

37

Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych radomian

50 000

38

Targi Sztuki w parku

50 000

39

Spotkania z nauką – poznać i rozumieć świat

50 000

40

Renowacja chodnika przed budynkiem, siedzibą gestapo
podczas II wojny światowej oraz siedzibą UB po II wojnie
światowej
Fotoplastykon z fotografiami dawnego Radomia

50 000

28

41

Projekty do 400 000 zł.
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50 000

50 000

Miejsce

Nazwa projektu

Wartość projektu

1

150 000

2

Remont parku Południe - wymiana małej architektury
(ławki, kosze na śmieci, instalacja leżaków)
Ścieżka rowerowa na Limanowskiego etap I

400 000

3

Miasto bez komarów - jerzyki kontra komary

200 000

4

Ścieżka rowerowa na Prażmowskiego

250 000

Projekty pow. 400 000 zł.
Miejsce

Nazwa projektu

Wartość projektu

1

Ścieżka rowerowa na Józefowie etap II

500 000

Projekty instytucjonalne
Miejsce

Nazwa projektu

Wartość projektu

1

950 000

2

Remont dużej i małej Sali gimnastycznej oraz zaplecza
sportowego w PSP Nr 4 w Radomiu
Czas dzieciństwa - budowa placu zabaw przy PSP Nr 17

3

Muzyka Miasta

50 000

4

"Michałów na sportowo" - boisko wielofunkcyjne dla
dzieci i dorosłych na Michałowie
"Filmowe poranki dla najmłodszych" - program
wychowawczo-edukacyjny dla najmłodszych i ich rodzin
w Młodzieżowym Centrum Filmowym ZSB w Radomiu
"Uwaga! Internet. Bezpiecznie i przyjaźnie" - cykl
warsztatów dla uczniów szkół podstawowych
w Młodzieżowym Centrum Filmowym ZSB w Radomiu
"Kierujemy się dobrymi motywami. Jak to Wykorzystać
na maturze i w życiu? - program wychowawczoedukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych
w Młodzieżowym Centrum Filmowym ZSB w Radomiu

1 000 000

5

6

7
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500 000

50 000

50 000

50 000

Część IV. Finanse Miasta Radomia w roku 2019
4.1.

Ogólna charakterystyka
w 2020 roku

budżetu

Gminy

Miasta

Radomia

Uchwałą nr XXXIV/295/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2020 roku został
uchwalony budżet Gminy Miasta Radomia w następującej wysokości:
• dochody – 1 395 126 236 zł,
• wydatki – 1 483 326 236 zł.
W toku wykonywania budżetu w trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w planie
dochodów i wydatków. Przygotowano 13 projektów uchwał, które stanowiły wypełnienie
inicjatywy uchwałodawczej Prezydenta Miasta Radomia w zakresie dokonywania zmian
w budżecie. Spośród przedłożonych projektów Rada Miejska w Radomiu podjęła 8 uchwał
zmieniających budżet.
Oprócz wymienionych powyżej modyfikacji, wprowadzano w planie budżetu również
zmiany zarządzeniami prezydenta. Podczas trwania roku budżetowego przygotowano 73
zarządzenia, które wynikały z uprawnień ustawowych organu wykonawczego
oraz upoważnień udzielonych Prezydentowi Miasta Radomia przez Radę Miejską.
Ostatecznie, według stanu na 31.12.2020, budżet Gminy Miasta Radomia wyniósł
po stronie planu w zakresie:
• dochodów – 1 443 058 543 zł (plan zwiększony o 47 932 307 zł)
• wydatków – 1 639 258 543zł (plan zwiększony o 155 932 307 zł)
W wyniku zrealizowania dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym budżet
wykonany zgodnie ze sprawozdaniem przedstawia się następująco:
• po stronie dochodów – 1 464 235 775 zł (tj. 101,47% planu po zmianach)
• po stronie wydatków – 1 541 648 530 zł (tj. 94,05% planu po zmianach)
Prezentację graficzną kształtowania się dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasta
Radomia w trakcie trwania roku budżetowego przedstawia wykres 1.
Wykres 1. Kształtowanie się poziomu dochodów i wydatków w 2020 roku (w mld zł).
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Wykonanie 2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z budżetu Gminy Miasta Radomia.
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Według uchwalonego dnia 27 stycznia 2020 roku budżetu Gminy Miasta Radomia różnica
pomiędzy dochodami a wydatkami wynosiła 88 200 000 zł i stanowiła planowany deficyt
budżetowy. W trakcie trwania roku budżetowego planowany deficyt budżetowy został
zwiększony o 108 000 000 zł do wysokości 196 200 000 zł, zaś zrealizowany deficyt
budżetowy był niższy od planowanego (po zmianach) o 118 787 246 zł i wyniósł
ostatecznie 77 412 754 zł.
Ilustrację graficzną kształtowania się poziomu deficytu budżetowego w 2020 roku
przedstawia wykres 2. Ponadto obraz zrealizowanego deficytu budżetowego wraz
ze źródłami jego finansowania przedstawia rys. 1.
Wykres 2. Kształtowanie się poziomu deficytu budżetowego w 2020 roku (w mln zł).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z budżetu Gminy Miasta Radomia.
Rys. 1. Wynik budżetu Gminy Miasta Radomia za 2020 roku oraz źródło jego finansowania.

WYNIK BUDŻETU
-77 412 754 ZŁ
ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA

KREDYT Z EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO

77 412 754 ZŁ

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-NDS wg stanu na dzień 31.12.2020 roku.

118

Jak
wskazano
na rysunku
powyżej
deficyt
budżetowy
w wysokości
77 412 754 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu
na rynku zagranicznym, tj. w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Został on zaciągnięty
w kwocie 100 000 000 zł z okresem spłaty do 2045 roku. Przeznaczeniem tego kredytu
było sfinansowanie projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę Miasta
Radomia.

4.2.

Dochody budżetowe

Dochody Gminy Miasta Radomia w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie
1 464 235 775 zł, tj. 101,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego
1 443 058 543 zł, w tym:
• dochody gminy – 1 037 536 563 zł, tj. 102,47% planu w kwocie 1 012 522 065 zł,
• dochody powiatu – 426 699 212 zł, tj. 99,11% planu w kwocie 430 536 478 zł.
W dochodach zrealizowanych w 2020 roku największą pozycję stanowią dochody własne
– 547 466 748 zł, tj. 37,39% w odniesieniu do dochodów ogółem. Kolejną pozycję stanowi
subwencja ogólna z budżetu państwa, która została zrealizowana w kwocie 398 433 933
zł, tj. 27,21% w odniesieniu do dochodów ogółem. W szczegółowym rozbiciu
na poszczególne rodzaje subwencji wielkości przedstawiają się następująco:
•
•
•
•

subwencja oświatowa – 343 697 018 zł,
uzupełnienie subwencji oświatowej – 892 587 zł,
subwencja wyrównawcza – 33 709 508 zł,
subwencja równoważąca – 17 748 895 zł.

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 336 678 750 zł, co stanowi
22,99% dochodów. Środki te w znaczącej mierze zostały zrealizowane
w Dziale Rodzina. Wykonane dochody z tytułu dotacji celowych, przeznaczonych
na finansowanie zadań własnych wyniosły 87 692 802 zł, tj. 5,99% ogółu dochodów.
Dochody zrealizowane z tytułu porozumień zostały wykonane w kwocie 40 293 191 zł, co
stanowiło 2,75% dochodów ogółem. W 2020 roku do budżetu Gminy Miasta Radomia
zostały
przekazane
środki
pochodzące
z Funduszu
Przeciwdziałania
COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 52 388 185 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji. Środki te stanowiły 3,58%
dochodów ogółem.
Struktura procentowa dochodów budżetu w 2020 roku została przedstawione
na wykresie 3, a największe tytuły dochodów przedstawiono na wykresie 4.
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Wykres 3. Struktura dochodów w 2020 roku.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z budżetu Gminy Miasta Radomia
Wykres 4. Największe tytuły dochodowe w 2020 roku (w mln zł).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z budżetu Gminy Miasta Radomia.

Omówione dochody stanowią zarówno dochody bieżące, jak i dochody majątkowe,
których podział w budżecie Gminy Miasta Radomia przedstawia rys. 2.
Rys. 2. Dochody budżetu Gminy Miasta Radomia za 2020 rok.

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU

1 464 235 775 ZŁ

DOCHODY BIEŻĄCE

DOCHODY MAJĄTKOWE

1 325 574 688 ZŁ

138 661 087 ZŁ

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-NDS wg stanu na dzień 31.12.2020 roku.
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Wśród dochodów bieżących największą pozycję stanowiły dochody własne,
z których największą kwotę stanowią udziały z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych i prawnych, które zostały zrealizowane w wysokości 286 559 374 zł. Dużą część
tej kategorii dochodów stanowią również dochody z tytułu podatków
i opłat lokalnych, które zostały wykonane w kwocie 190 482 265 zł. Wśród dochodów
majątkowych uzyskano dofinansowanie realizacji inwestycji, w tym głównie na zadania:
•

•

•

•
•
•

4.3.

„Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy
Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz
z przebudową ul. Zwolińskiego” – 45 656 146 zł,
Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozwój
infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy
Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” – 25 057 561 zł,
dotacje celowe z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie
pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka
Klwatecka II” – 2 000 000 zł,
subwencja ogólna (uzupełniająca) przeznaczona na budowę dróg – 1 282 166 zł.
dotacja celowa na przebudowę ulicy Szydłowieckiej w kwocie 450 000 zł, środki
pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego,
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 52 388 185 zł.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 1 541 648 530 zł, tj. na poziomie
94,05% planu rocznego w kwocie 1 639 258 543 zł, z czego głównie na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oświatę i wychowanie – 535 746 047 zł (34,75% wydatków ogółem),
transport i łączność – 279 711 424 zł (18,14% wydatków ogółem),
pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –
102 448 890 zł (6,65% wydatków ogółem),
pomoc rodzinie – 315 101 108 zł (20,44% wydatków ogółem),
ochronę zdrowia – 40 772 677 zł (2,64% wydatków ogółem),
gospodarkę mieszkaniową – 25 187 158 zł (1,63% wydatków ogółem),
gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 66 640 610 zł (4,32% wydatków
ogółem),
administrację publiczną – 67 425 035 zł (4,37% wydatków ogółem),
bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 31 736 496 zł (2,06%
wydatków ogółem),
kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 27 159 076 zł, (1,76% wydatków
ogółem),
kulturę fizyczną – 30 373 304 zł (1,97% wydatków ogółem),
obsługę długu publicznego – 12 523 290 zł ( 0,81% wydatków ogółem).

Przedstawione powyżej wydatki zostały zilustrowane na wykresie 5. Następnie na rysunku
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3 pokazano wydatki budżetu w ujęciu ogólnym.
Wykres 5. Największe tytuły wydatków w 2020 roku (w mln zł).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z budżetu Gminy Miasta Radomia.
Rys. 3. Wydatki budżetu Gminy Miasta Radomia za 2020 rok.

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU

1 541 648 530 ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI MAJĄTKOWE

1 317 288 410 ZŁ

224 360 120 ZŁ

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-NDS wg stanu na dzień 31.12.2020 roku.

Jak wynika z rys. 3 około 85,5% budżetu Gminy Miasta Radomia stanowią wydatki bieżące,
na które w znaczącej mierze składają się świadczenia społeczne wypłacane w ramach
zadań zleconych i własnych, wydatki na utrzymanie gminnych jednostek organizacyjnych,
w tym w szczególności oświatowych, kulturalnych i pomocy społecznej, wydatki związane
z utrzymaniem dróg publicznych, utrzymaniem porządku i czystości w mieście
oraz lokalny transport publiczny i wiele innych. Wszystkie wymienione rodzaje wydatków
związane są z realizacją zadań własnych i wynikają z przepisów ustaw ustrojowych.
Przy realizacji wydatków budżetowych istotnym staje się zachowanie optymalnych relacji
pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi znajdującymi się w budżecie.
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Jednym z najbardziej istotnych zagadnień jest dbałość, aby wydatki bieżące były niższe
od dochodów bieżących. Konieczność taka wynika nie tylko z przepisów ustawy
o finansach publicznych, ale również związana jest z wygospodarowaniem środków
własnych, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków majątkowych. Poziom
osiągniętej w 2020 roku nadwyżki operacyjnej przedstawia rys. 4.
Rys. 4. Zrealizowana nadwyżka operacyjna w 2020 roku.

DOCHODY BIEŻĄCE

WYDATKI BIEŻĄCE

NADWYŻKA OPERACYJNA

1 325 574 689 ZŁ

1 317 288 410 ZŁ

8 286 279 ZŁ

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2020 rok.

W 2020 roku dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę
8 286 279 zł. Zrealizowana nadwyżka operacyjna za 2020 rok była zatem niższa
od osiągniętej w analogicznym okresie 2019 roku o kwotę 47 271 896 zł. Przyczyną
zaistniałej sytuacji był ogłoszony się na terenie Polski stan epidemii, który miał negatywny
wpływ na poziom realizowanych dochodów bieżących (w szczególności udziały z tytułu
PIT, CIT, odpłatności za usługi publiczne), a także spowodował zwiększone wydatki
związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki stanowiące nadwyżkę dochodów
bieżących nad wydatkami bieżącymi w 2020 roku zostały przeznaczone na sfinansowanie
wydatków majątkowych.
W ciągu trwania roku budżetowego następowały zmiany wysokości planowanych
wydatków majątkowych. Kształtowanie się poziomu planowanych wydatków
majątkowych oraz ich wykonania przedstawia wykres 6.

Wykres 6. Kształtowanie się poziomu wydatków majątkowych w 2020 roku (w mln zł).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z budżetu Gminy Miasta Radomia.
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Wydatki majątkowe w 2020 roku zrealizowano w kwocie 224 360 120 zł, co stanowi
77,17% kwoty planowanej w wysokości 290 746 325 zł. Wydatki majątkowe stanowiły
14,55% ogółu wydatków budżetu. Największe zrealizowane inwestycje w 2020 roku to:
1) Inwestycje drogowe zrealizowane w kwocie 153 981 438 zł, w tym głównie:
• Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu (…) – 82 321 129 zł,
• Trasa N-S – 9 222 102 zł,
• Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej
na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego (dotacja dla
Powiatu Radomskiego) – 3 021 827 zł,
• Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej
na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego – 29 277 765 zł,
• Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka
Klwatecka II – 4 527 208 zł,
• Rozbudowa ulicy Szydłowieckiej wraz z infrastrukturą – 3 692 166 zł,
• Przebudowa ul. Kierzkowskiej – 3 996 565 zł,
• Nakłady na wykonanie inwestycji – Budowa dróg gminnych w ramach obsługi
Radomskiego Centrum Sportu – 3 919 209 zł.
• Budowa obwodnicy południowej – 3 397 278 zł,
• Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego „Bulwary” z ul. Maratońską –
2 161 232 zł.
• Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych” –
2 082 214 zł,
• Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP – 1 548 291 zł,
• Przebudowa ul. Bema, Jasińskiego, Sowińskiego – 1 399 928 zł,
• Przebudowa ulicy Małęczyńskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do dz. 43/1 –
1 106 113 zł.
2) Inwestycje z zakresu infrastruktury komunalnej i sportowej – 2 425 387 zł, w tym
głównie:
• Cmentarz Komunalny – budowa ciągów komunikacyjnych – 409 473 zł,
• Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 17 ul. Czarnoleska 10 – 493 690 zł,
• Zakup urządzeń wielofunkcyjnych z osprzętem dla ZUK – 322 104 zł,
3) Inwestycje oświatowo-kulturalne – 11 120 210 zł, w tym głównie:
• Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska
4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu - I etap –
4 484 005 zł,
• Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 ul. Biała - 2 992 111 zł,
• Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu
"Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta
Radomia" – 1 206 900 zł,
• Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w II LO – 396 060 zł,
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• Bezpieczny i przyjazny Ogródek Jordanowski – 333 855 zł.
• Zakup fortepianu dla ROK – 150 000 zł,
4) Inwestycje i zakupy z zakresu ochrony zdrowia – 30 923 120 zł, w tym głównie:
• Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz
z wyposażeniem – 22 963 403 zł,
• Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego:
angiograf kardiologiczny, ramię "C" dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory
wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny
sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń –
3 224 370zł,
• Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej –
912 399 zł,
• Zakup ambulansów dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu – 800 000 zł,
• Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacja pomieszczeń dla R.Sz.S
– 820 324 zł,
• Zakup łóżek dla pacjentów oddziałów szpitalnych R.Sz.S – 600 000,• Zakup respiratorów – 240 000,5) Pozostałe wydatki inwestycyjne – 25 909 965 zł, w tym głównie:
• Nabycie akcji Spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A. z siedzibą w Radomiu
od podmiotu zewnętrznego – 14 358 886 zł,
• Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. –
9 700 000 zł.
Jak wspomniano już wcześniej jednym ze źródeł finansowania wydatków majątkowych
jest nadwyżka operacyjna. Oprócz dochodów bieżących wydatki majątkowe pokrywane
są również z osiąganych dochodów majątkowych pochodzących głównie ze środków
bezzwrotnych, czyli dotacji inwestycyjnych z budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej
bądź z innych źródeł (budżet samorządu województwa, fundusze celowe) oraz ze
sprzedaży majątku.
W wyniku realizowanych przez władze miasta inwestycji w budżecie 2020 roku wystąpił
deficyt budżetowy, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi
z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Środki te stanowiły
zatem źródło sfinansowania dla wydatków majątkowych. Źródła finansowania wydatków
majątkowych zostały przedstawione graficznie na rys. 5.

125

Rys. 5. Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2020 roku.

WYDATKI MAJATKOWE

224 360 120 ZŁ
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

ŚRODKI WŁASNE

FINANSOWANIE DŁUŻNE

94 559 181 ZŁ

129 800 939 ZŁ

DOCHODY MAJĄTKOWE

NADWYŻKA OPERACYJNA

KREDYT EBI

KREDYT PEKAO/BGK

86 272 902 ZŁ

8 286 279 ZŁ

100 000 000 ZŁ

29 800 939 ZŁ

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2020 rok.

Jak pokazano na rys. 5 deficyt budżetowy powstał w wyniku realizowanych inwestycji co
pokazuje prawa strona wykresu, w której znajduje się kwota deficytu wraz ze źródłem
jego sfinansowania.

4.4. Zadłużenie Gminy Miasta Radomia
Zadłużenie Gminy Miasta Radomia na koniec 2020 roku wynika z zaciągniętych
kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w 2020 roku i w latach poprzednich.
Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2020 zaplanowano sfinansowanie deficytu
budżetowego ze środków pochodzących z kredytu. Oprócz tego zaplanowano również
spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich i których zapłata zgodnie
z podpisanymi umowami przypadła na 2020 rok. Wielkości te miały swoje
odzwierciedlenie w rozchodach budżetu i wynosiły 46 440 642 zł. Wykonaną kwotę
rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych z zaciągniętych pożyczek, kredytów
oraz wykupu papierów wartościowych wraz ze źródłami ich finansowania przedstawia
rys. 6.
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Rys. 6. Rozchody budżetu wraz ze źródłami finansowania w 2020 roku.

ROZCHODY Z TYTUŁU RAT KAPITAŁOWYCH

46 440 642 ZŁ
ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA
KREDYT BGK

46 440 642 ZŁ
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2020 rok.

W 2020 roku rozchody budżetu zostały sfinansowane z kredytu zaciągniętego w Banku
Gospodarstwa Krajowego, który został uruchomiony na podstawie upoważnienia
nadanego Prezydentowi Miasta w uchwale budżetowej.
Na kwotę wykonanych rozchodów budżetu w 2020 roku składały się spłacone wielkości
kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych:
• pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 272 649 zł,
• kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (I umowa) – 22 042 993 zł,
• kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (II umowa) – 3 125 000 zł,
• kredyt z Banku PEKAO S.A. – 12 000 000 zł,
• kredyt z Banku PKO B.P. S.A. – 3 000 000 zł,
• obligacje Bank Gospodarstwa Krajowego – 6 000 000 zł.
Dług Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2020 wyniósł 741 235 495 zł, co stanowiło
50,62% dochodów ogółem. Zadłużenie z poszczególnych tytułów przedstawiało się
następująco:
• zaciągnięte kredyty i pożyczki – 590 902 573 zł,
• wyemitowane obligacje komunalne – 150 315 000 zł,
• zobowiązania wymagalne – 17 922 zł.
Na powyższą kwotę składają się następujące pożyczki, kredyty i wykup papierów
wartościowych:
• kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (I umowa) – 198 386 931 zł, którego
spłata kończy się w 2029 roku,
• kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (II umowa) – 176 875 000 zł, którego
spłata kończy się w 2040 roku,
• kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (III umowa) – 100 000 000 zł,
którego spłata kończy się w 2045 roku,
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•
•
•
•
•

kredyt z Banku PEKAO S.A. – 9 000 000 zł, którego spłata kończy się w 2021 roku,
kredyt z Banku PKO B.P. S.A. – 15 000 000 zł, którego spłata kończy się
w 2022 roku,
kredyt z Banku BGK – 46 440 642 zł, którego spłata kończy się w 2031 roku,
kredyt z konsorcjum Banków PEKAO S.A./BGK – 45 200 000 zł, którego spłata
kończy się w 2031 roku,
wykup obligacji z Banku BGK – 150 315 000 zł, których wykup ostatniej serii
przypada na 2030 rok .

Na dzień 31.12.2020 występują zobowiązania wymagalne w kwocie 17 922 zł. Są
to zobowiązania, które wynikają z tytułu wywłaszczenia działek i nieruchomości,
z tytułu wypłaty odszkodowań za wykupy gruntów oraz z tytułu wynagrodzenia dla
zmarłych pracowników jednostek gminnych. Środki znajdujące się w pozycji zobowiązania
wymagalne zostały postawione do dyspozycji i nieodebrane na koniec okresu
sprawozdawczego. Oprócz wymienionych zobowiązań wymagalnych znalazły się również
zobowiązania z tytułu niezapłaconych składek ZUS za 2020 rok w Środowiskowym Domu
Samopomocy w kwocie 11 735 zł.

4.5 Kształtowanie się Indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia w 2020
roku
Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia stanowi główną część Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Radomia. Wynika on z art. 243 ustawy
o finansach publicznych. Relacja ta jest najważniejszym elementem łączącym budżet
miasta z wieloletnia prognozą finansową w trakcie trwania roku budżetowego. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami wskaźnik musi być spełniony w każdym roku objętym WPF,
przy czym zmiany dokonywanie w planie budżetu podczas roku mają wpływ na
jego poziom.
Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia składa się z dwóch części. Pierwsza z nich
to wskaźnik planowany, na który składają się planowane w danym roku budżetowym
rozchody
z tytułu
spłaty
rat
kapitałowych
z zaciągniętych
kredytów
i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, wydatki na obsługę długu
i potencjalne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Wielkość ta podzielona
jest
przez
planowaną
wysokość
dochodów
bieżących
pomniejszonych
o wysokość dotacji bieżących. Drugą część relacji stanowi dopuszczalny wskaźnik, na który
składa się nadwyżka operacyjna pomniejszona o poniesione wydatki na obsługę długu
dochody i wydatki związane z programami współfinansowanymi ze środków UE,
i powiększona o sprzedaż majątku oraz podzielona przez dochody bieżące skorygowane
o wysokość dotacji bieżących. Wartość dopuszczalnego wskaźnika obliczana jest jako
średnia z ostatnich trzech lat.
Na wykresie 7 przedstawiono Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wg stanu na dzień
1 stycznia 2020 roku.
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Wykres 7. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wg stanu na dzień 1.01.2020 roku.
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
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Wskaźnik planowany

2021
Wskaźnik dopuszczalny

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Radomia na lata 2020-2045 .

Jak wskazano na wykresie 7 planowany wskaźnik na początku roku budżetowego
kształtował się na poziomie niższym niż wskaźnik dopuszczalny. Oznacza to, że relacja
wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych była spełniona. W toku
wykonywania budżetu Indywidualny Wskaźnik Obsługi Zadłużenia pozostawał
na bezpiecznym poziomie świadczącym o tym, że Gmina Miasta Radomia jest w stanie
terminowo spłacać swoje zobowiązania i pokrywać wydatki na jego obsługę.
Kształtowanie się wartości wykonanego wskaźnika po zakończeniu roku budżetowego
przedstawia wykres 8.
Wykres 8. Kształtowanie się Indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia wg stanu na dzień 31.12.2020
roku.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Radomia na lata 2020-2045.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, na dzień 31.12.2020 wyniósł 6,29%.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyniósł, według stanu na dzień 31.12.2020 –
8,84%. Zgodnie z przedstawionymi wartościami planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty
zobowiązań był niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Na koniec roku
wskaźnik z art. 243 był bardziej korzystna niż planowany w całym roku budżetowym.
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Budżet 2020 roku został zrealizowany zgodnie z przepisami prawa, czego potwierdzeniem
była pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu
z wykonania budżetu. Zadłużenie Gminy pozostało na bezpiecznym poziomie, o czym
świadczy spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
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Część V. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Radomiu w 2020 roku
Zgodnie z art. 28aa §2 ustawy o samorządzie gminnym, Raport o stanie gminy obejmuje
podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, a w szczególności dotyczy
realizacji polityk, budżetu, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu
obywatelskiego. Niniejsza część raportu dotyczy realizacji uchwał. Wszystkie uchwały
podjęte w 2020 roku zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i Dzienniku
Urzędowym Wojewody Mazowieckiego.
Większość uchwał dotyczyła budżetu, oświaty i zdrowia, pomocy osobom
niepełnosprawnym, Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia, Budżetu
Obywatelskiego, spraw związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości i zmian
klimatycznych. Wszystkie uchwały podjęte w 2020 roku zostały podjęte zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Sposób wykonania uchwał przedstawia poniższa
tabela.
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Nr Uchwały w sprawie:

Sposób realizacji:
27 stycznia 2020 r.

nr XXXIV/290/2020 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji
Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu.

Realizacja Uchwały powierzona została Przewodniczącemu Rady
Miejskiej w Radomiu.

nr XXXIV/291/2020 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu.

Realizacja Uchwały powierzona została Przewodniczącemu Rady
Miejskiej w Radomiu.

nr XXXIV/292/2020 ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Radomiu.

Realizacja Uchwały powierzona została Przewodniczącemu Rady
Miejskiej w Radomiu.

nr XXXIV/293/2020 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu.

Realizacja Uchwały powierzona została Przewodniczącemu Rady
Miejskiej w Radomiu.

nr XXXIV/294/2020 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Regulaminowej i Spraw Radnych Rady Miejskiej w Radomiu.

Realizacja Uchwały powierzona została Przewodniczącemu Rady
Miejskiej w Radomiu.

nr XXXIV/295/2020 - Uchwała Budżetowa na rok 2020.

W trakcie realizacji.

nr XXXIV/296/2020 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasta Radomia na lata 2020–2040.
nr XXXIV/297/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 516/2017 Rady
Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r., zmienionej uchwałą
nr XXI/181/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Dolina Kosówki II”

W trakcie realizacji.
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W trakcie realizacji. Trwają prace proceduralne związane
z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Dolina Kosówki II”.

nr XXXIV/298/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 383/2012 Rady
Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej - Malczew”
nr XXXIV/299/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 211/2011 Rady
Miejskiej w Radomiu z dnia 28.10.2011 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Radiostacja” na obszarze położonym przy
ul. Przytyckiej w Radomiu.
nr XXXIV/300/2020 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać
projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na rok 2021.
nr XXXIV/301/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2019 rok.

W trakcie realizacji. Trwają prace proceduralne związane
z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej - Malczew”.
W trakcie realizacji. Trwają prace proceduralne związane
z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Radiostacja”.

Uchwała zrealizowana.
W dniu 29 stycznia 2020 r. sprawozdanie z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2019 r. zostało
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego pod poz. 1319.
Przedmiotowa Uchwała jest realizowana na bieżąco.

nr XXXIV/302/2020 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2020 - 2022.
nr XXXIV/303/2020 w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Radomia
do realizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej
polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie
Gminy Miasta Radomia.

nr XXXIV/304/2020 w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
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Uchwała będzie realizowana na przestrzeni roku budżetowego,
po uprzednim zawarciu porozumienia z Wojewodą Mazowieckim,
określającego zasady powierzenia Gminie Miasta Radomia
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta
Radomia w bieżącym roku. Porozumienie przygotowuje
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.
W dniu 29 stycznia 2020 r. przedmiotowa Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego pod poz. 1320.

nr XXXIV/305/2020 w sprawie rozwiązania Doraźnej Komisji
ds. Wyboru Ławników.
nr XXXIV/306/2020 w sprawie odwołania Przewodniczącego Doraźnej
Komisji ds. Wyboru Ławników.
nr XXXIV/307/2020 w sprawie niekierowania skargi kasacyjnej
do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
nr XXXIV/308/2020 w sprawie uchwalenia hejnału Miasta Radomia.

nr XXXIV/309/2020 w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Budowy
Radomskiego Centrum Sportu.
nr XXXIV/310/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Doraźnej
Komisji ds. Budowy Radomskiego Centrum Sportu.

Realizacja Uchwały powierzona została Przewodniczącemu Rady
Miejskiej w Radomiu.
Realizacja Uchwały powierzona została Przewodniczącemu Rady
Miejskiej w Radomiu.
Realizacja Uchwały powierzona została Przewodniczącemu Rady
Miejskiej w Radomiu.
W dniu 29 stycznia 2020 r. przedmiotowa Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego pod poz. 1321.
Realizacja Uchwały powierzona została Przewodniczącemu Rady
Miejskiej w Radomiu.
Realizacja Uchwały powierzona została Przewodniczącemu Rady
Miejskiej w Radomiu.

2 marca 2020 r.
nr XXXV/311/2020 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
do spraw Polityki Senioralnej Rady Miejskiej w Radomiu.

Realizacja Uchwały powierzona została Przewodniczącej Rady
Miejskiej
w Radomiu.
nr XXXV/312/2020 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Realizacja Uchwały powierzona została Przewodniczącej Rady
Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu.
Miejskiej
w Radomiu.
nr XXXV/313/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok Zrealizowana.
nr XXXV/314/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2020–2040.

Zrealizowana.
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nr XXXV/315/2020 w sprawie zatwierdzenia projektu „Uczymy
komplementarnie – indywidualnie”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja
ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz określenia wysokości środków
finansowych przeznaczonych przez Gminę Miasta Radomia
na realizację tego projektu.

W dniu 5 marca 2020 r. została podpisana umowa w sprawie
realizacji projektu „Uczymy komplementarnie – indywidualnie”
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej
X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój
dzieci
i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020. Wydatki są planowane od kwietnia br.

nr XXXV/316/2020 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu
i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej
w Radomiu przy ul. Energetyków z przeznaczeniem pod budowę hali
magazynowej z zapleczem szkoleniowo-biurowo-socjalnym.
nr XXXV/317/2020 w sprawie pokrycia straty netto Radomskiego
Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego za
rok obrotowy 2018

W trakcie realizacji.

Przedmiotowa Uchwała została zrealizowana w następujący
sposób:
kwota 2.000.000,00 zł została przekazana na konto bankowe
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Radomiu w dniu 3 marca 2020r.
pozostała kwota 2.161.811,54 zł zostanie przekazana na konto
bankowe Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Radomiu w terminie do dnia 30 marca 2020r.
zgodnie z art.59 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 295) podmiot
tworzący jest zobowiązany, w terminie 9 miesięcy od upływu
terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć
stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może
być pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyższej niż suma straty
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nr XXXV/318/2020 w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego
zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
w 2020 roku
nr XXXV/319/2020 w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania
przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
nr XXXV/320/2020 w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2020 r.’’

nr XXXV/321/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
"Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023"
za 2019 rok
nr XXXV/322/2020 w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry
w hotelu Aviator w Radomiu przy ul. Malczewskiego 18.

netto i kosztów amortyzacji – jeżeli strata netto za rok obrotowy
nie może być pokryta w sposób określony w ust.1 oraz po dodaniu
kosztów amortyzacji ma wartość ujemną.
Kwota straty netto Radomskiego Szpitala Specjalistycznego za
rok 2018 wynosi 4.161.811,54zł.
Postanowienia przedmiotowej Uchwały są w trakcie realizacji.
Porozumienie w tej sprawie zostało już przygotowane i podpisane
przez Starostę Powiatu i w najbliższych dniach zostanie przekazane
do podpisu Prezydenta Miasta Radomia.
W dniu 11 marca 2020 r. przedmiotowa Uchwała została
opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz.
3022 i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
W dniu 11 marca 2020 r. przedmiotowa Uchwała została
opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz.
3023. Zadania określone w Programie będą realizowane na bieżąco
w 2020 r.
W dniu 11 marca 2020 r. przedmiotowe sprawozdanie zostało
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego pod poz. 3024.
Realizacja Uchwały powierzona została Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Radomiu.
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W dniu 11 marca 2020 r. przedmiotowa Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego pod poz. 3025 i wejdzie w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.

nr XXXV/323/2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
w Radomiu Nr 755/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie
ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób
w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu oraz
w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty
manipulacyjnej.

10 marca 2020 r.
nr XXXVI/324/2020 w sprawie ustalenia inwestycji mieszkaniowej przy
ul. Malczewskiego w Radomiu
nr XXXVI/325/2020 w sprawie ustalenia inwestycji mieszkaniowej przy
ul. Dzierzkowskiej w Radomiu
nr XXXVI/326/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy
Miasta Radomia na 2020 rok
nr XXXVI/327/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2020–2040.

Przedmiotowa Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 17 marca 2020
r., pod poz. 3526
Przedmiotowa Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 17 marca 2019
r., pod poz. 3527
Zrealizowana
Zrealizowana

28 kwietnia 2020 r.
nr XXXVII/328/2020 w sprawie metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
na terenie Gminy Miasta Radomia

Przedmiotowa Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 7 maja 2020 r.,
pod poz. 5238. Uchwała ta zacznie obowiązywać od dnia 1 lipca
2020 r.
Przedmiotowa Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 4 maja 2020 r.,
pod poz. 5013 i jest realizowana na bieżąco.

nr XXXVII/329/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
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nr XXXVII/330/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Radomiu,
obręb 0031 – Dzierzków 1, na czas oznaczony, nie dłużej niż do dnia
08.09.2040 r.

Uchwała jest w trakcie realizacji

nr XXXVII/331/2020 w sprawie podziału środków z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez
powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020
roku
nr XXXVII/332/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miasta Radomia położonej w Radomiu przy ul. Ofiar Firleja 45A,
oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 50 (Obr. 0230-Wincentów,
ark. 193), na rzecz dzierżawcy.

Uchwała jest realizowana na bieżąco

nr XXXVII/333/2020 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
umowy dzierżawy zawartej w dniu 15 października 2018 roku
pomiędzy Gminą Miasta Radomia a "Korej” Sp. z o.o. z siedzibą
w Radomiu, na okres do 15 lat.

Uchwała jest w trakcie realizacji.

nr XXXVII/334/2020 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
umowy dzierżawy zawartej w dniu 16 września 2019 roku pomiędzy
Gminą Miasta Radomia a "Korej” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu,
na okres do 15 lat.

Uchwała jest w trakcie realizacji.

Uchwała jest w trakcie realizacji.

nr XXXVII/335/2020 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
Uchwała jest w trakcie realizacji.
umowy dzierżawy zawartej w dniu 30 maja 2019 roku pomiędzy Gminą
Miasta Radomia a "Korej” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, na okres
do 15 lat.
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nr XXXVII/336/2020 w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr
7 w Radomiu, ul. Tadeusza Kościuszki 7 i włączeniu jej do Centrum
Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul.
Tadeusza Kościuszki 7

Przedmiotowa Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 4 maja 2020 r.,
pod poz. 5014 i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia

nr XXXVII/337/2020 w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr
1 w Radomiu, ul. Tadeusza Kościuszki 7 i włączeniu jej do Zespołu Szkół
Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, ul. Tadeusza
Kościuszki 7
nr XXXVII/338/2020 w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr
2 w Radomiu, ul. 25 Czerwca 66 i włączeniu jej do Zespołu Szkół
Samochodowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 66

Przedmiotowa Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 4 maja 2020 r.,
pod poz. 5015 i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia
Przedmiotowa Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 4 maja 2020 r.,
pod poz. 5016 i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia

nr XXXVII/339/2020 w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr
4 w Radomiu, ul. Świętego Brata Alberta 1 i włączeniu jej do Zespołu
Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu, ul. Świętego Brata
Alberta 1
nr XXXVII/340/2020 w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr
3 w Radomiu, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5 i włączeniu
jej do Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług
w Radomiu, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5

Przedmiotowa Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 4 maja 2020 r.,
pod poz. 5017 i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia
Przedmiotowa Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 4 maja 2020 r.,
pod poz. 5018 i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia
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nr XXXVII/341/2020 w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr
5 w Radomiu, ul. Bolesława Limanowskiego 26/30 i włączeniu
jej do Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu,
ul. Bolesława Limanowskiego 26/30

Przedmiotowa Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 4 maja 2020 r.,
pod poz. 5019 i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia

nr XXXVII/342/2020 w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr
6 w Radomiu, Aleja Józefa Grzecznarowskiego 2 i włączeniu
jej do Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
"Hubala" w Radomiu, Aleja Józefa Grzecznarowskiego 2

Przedmiotowa Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 4 maja 2020 r.,
pod poz. 5020 i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia

nr XXXVII/343/2020 w sprawie przedłużenia do 15 września 2020 roku
terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju
i czerwcu 2020 roku.

Przedmiotowa Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 29 kwietnia
2020 r., pod poz. 4988 i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia
nr XXXVII/344/2020 w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych Przedmiotowa Uchwała została opublikowana w Dzienniku
związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w trakcie
Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 4 maja 2020 r.,
stanu epidemii – Zarządzenia Nr 1374/2020 Prezydenta Miasta
pod poz. 5021 i weszła w życie z dniem 4 maja 2020 r.
Radomia z dnia 26 marca 2020 r.

25 maja 2020 r.
nr XXXVIII/345/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
W trakcie realizacji. Trwają prace proceduralne związane
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malenicka”
z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
nr XXXVIII/346/2020 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury
W dniu 29 maja 2020 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku
i Sztuki „Resursa Obywatelska" w Radomiu
Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz. 5975 i wejdzie
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Uchwałę tę będzie
realizowała instytucja, której dotyczy nadanie statutu tj. Ośrodek
Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu.
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nr XXXVIII/347/2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/300/2020
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego
Miasta Radomia na rok 2021

nr XXXVIII/348/2020 w sprawie zmiany tekstu jednolitego Uchwały
Nr 279/2003 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia
nr XXXVIII/349/2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
w Radomiu Nr 755/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie
ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach
komunikacji miejskiej w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości
opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.
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Budżet Obywatelski 2021 zostanie przeprowadzony według
terminów zawartych we wprowadzonym przez przedmiotową
Uchwałę harmonogramie.
Od 22 czerwca do 17 sierpnia 2020 r. planowana jest weryfikacja
projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego przez Zespół
Opiniujący a do dnia 24 sierpnia 2020 r. Prezydent Miasta Radomia
ogłosi listę projektów, które zostaną poddane głosowaniu.
Wspomniane głosowanie odbędzie się w dniach od 31 sierpnia
do 20 września 2020 r. a 18 października 2020 r. przedstawione
zostaną do publicznej wiadomości jego wyniki. Do dnia 13 listopada
2020 r. zorganizowane zostaną spotkania z Wnioskodawcami
projektów skierowanych do realizacji, projekty zostaną
uszczegółowione
i ostatecznie ujęte w projekcie budżetu Gminy Miasta Radomia.
Zgodnie z nowym harmonogramem do dnia 15 grudnia 2020 r.
powinny się odbyć warsztaty ewaluacyjne poświęcone procedurom
Budżetu Obywatelskiego.
W dniu 29 maja 2020 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją 5977 i jest
realizowana.
W dniu 29 maja 2020 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz. 5978 i weszła
w życie z dniem 12 czerwca 2020 r.

nr XXXVIII/350/2020 dotycząca zmiany uchwały Nr 470/2017 Rady
Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych
w granicach administracyjnych miasta Radomia zmienionej Uchwałą
Nr 593/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2017 r.
oraz Uchwałą Nr XXXI/263/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.

W dniu 29 maja 2020 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz. 5979 i weszła
w życie z dniem jej ogłoszenia. Będzie obowiązywać do 31 grudnia
2020 r.

nr XXXVIII/351/2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na rok 2020
nr XXXVIII/352/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta
Miasta Radomia.

W dniu 29 maja 2020 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz. 5980 i wejdzie
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Realizacja Uchwały powierzona została Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Radomiu.

nr XXXVIII/353/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta
Miasta Radomia.

Realizacja Uchwały powierzona została Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Radomiu.

nr XXXVIII/354/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta
Miasta Radomia.
nr XXXVIII/355/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta
Miasta Radomia.

Realizacja Uchwały powierzona została Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Radomiu.
Realizacja Uchwały powierzona została Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Radomiu.

nr XXXVIII/356/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta
Miasta Radomia.

Realizacja Uchwały powierzona została Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Radomiu.

29 czerwca 2020 r.
nr XXXIX/357/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy
Zrealizowana
Miasta Radomia na 2020 rok.
nr XXXIX/358/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
W trakcie przygotowywania umowy dzierżawy
od obowiązku przetargu i zawarcie przez Gminę Miasta Radomia
z podmiotem zarządzającym lotniskiem cywilnym użytku publicznego
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umowy dzierżawy na czas oznaczony, nie dłużej niż do dnia
08.09.2040 r.
nr XXXIX/359/2020 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu
i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej
w Radomiu przy ul. Energetyków z przeznaczeniem pod budowę hali
do produkcji drobnych elementów betonowych.
nr XXXIX/360/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność
miasta na prawach powiatu – Radom położonej w Radomiu przy ul.
Inwestycyjnej, oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 275/9 (Obr.
0070-Wośniki, ark. 74), na rzecz dzierżawcy.
nr XXXIX/361/2020 w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji
ekonomiczno-finansowej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu.
nr XXXIX/362/2020 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu, ul.
Wierzbicka 81/83, poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji
prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
przez tę szkołę przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu
nr XXXIX/363/2020 w sprawie przekształcenia szkół wchodzących
w skład Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte
w Radomiu, ul. Sadkowska 19, poprzez utworzenie dodatkowej
lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych przez te szkoły przy ul. Sadkowskiej 16
w Radomiu
nr XXXIX/364/2020 w sprawie przekształcenia szkół wchodzących
w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki
w Radomiu, ul. Bolesława Limanowskiego 26/30, poprzez utworzenie
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W trakcie przygotowywania umowy dzierżawy

Prezydent Miasta Radomia w dniu 21.07.2020 r. zawarł notarialną
umową warunkową sprzedaży nieruchomości z dzierżawcą.
Obecnie trwają przygotowania do zawarcia umowy przeniesienia
własności.
Podmiot tworzący pozytywnie ocenił sytuacje ekonomicznofinansową Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
na podstawie przedstawionego raportu.
Dyrektor placówki został poinformowany o podjęciu przedmiotowej
uchwały

Dyrektor placówki został poinformowany o podjęciu przedmiotowej
uchwały

Dyrektor placówki został poinformowany o podjęciu przedmiotowej
uchwały

dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych przez te szkoły przy ul. Staromiejskiej
11 w Radomiu
nr XXXIX/365/2020 w sprawie nadania Statutu Radomskiemu
Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu

nr XXXIX/366/2020 w sprawie ustanowienia lokalnego Programu
Gminy Miasta Radomia "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 rok.

nr XXXIX/367/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych
w ramach lokalnego programu Gminy Miasta Radomia "Opieka
wytchnieniowa"- edycja 2020 oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu
ich pobierania.
nr XXXIX/368/2020 w sprawie podjęcia zawieszonych czynności
związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania.

Przedmiotowa Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 02 lipca 2020 r.
pod poz. 7257 i weszła w życie 14 dni od jej opublikowania.
Dyrektor placówki został poinformowany o podjęciu przedmiotowej
uchwały
Zostały ogłoszone konkury ofert na wspieranie wykonania zadania
publicznego w 2020 r. w zakresie pomocy społecznej pt.”
„Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu
całodobowego” oraz
„Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej
poprzez zapewnienie specjalistycznego poradnictwa"
oraz prowadzone są postępowania administracyjne
w przedmiocie przyznawania świadczeń w formie opieki
wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych w miejscu
ich zamieszkania
Prowadzone są postępowania administracyjne w przedmiocie
przyznania świadczeń w formie opieki wytchnieniowej dla
opiekunów osób niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania.

Przedmiotowa Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 02 lipca 2020 r.
pod poz. 7259 i weszła w życie 05 lipca 2020r.
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nr XXXIX/369/2020 w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji
ekonomiczno-finansowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu- Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu.
nr XXXIX/370/2020 w sprawie ustanowienia stypendiów.

nr XXXIX/371/2020 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz ustalenia wysokości stypendiów
sportowych.

nr XXXIX/372/2020 w sprawie zasad udzielania stypendium
Prezydenta Miasta Radomia dla uzdolnionych uczniów szkół
ponadpodstawowych, którzy otrzymali w roku szkolnym 2019/2020
tytuł finalisty olimpiad przedmiotowych, turniejów lub olimpiad
tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną
wiedzy

Podmiot tworzący pozytywnie ocena sytuacje ekonomicznofinansową Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Tytusa
Chałubińskiego.
Realizacja Uchwały powierzona została Przewodniczącej Rady
Miejskiej
w Radomiu.
Przedmiotowa Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 02 lipca 2020 r.
pod poz. 7261 i weszła w życie 14 dni od jej opublikowania.
Wszystkie zainteresowane kluby sportowe zostały poinformowane
o najważniejszych zmianach wprowadzonych uchwałą. Realizacja
nastąpi z chwilą wpływu nowych wniosków o przyznanie
stypendiów sportowych na 2020 rok. Termin składania wniosków
upływa w dniu 16 sierpnia 2020 r.
Przedmiotowa Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 02 lipca 2020 r.
pod poz. 7262 i weszła w życie 14 dni od jej opublikowania.
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych zostali poinformowani
o podjęciu przedmiotowej uchwały.

19 sierpnia 2020 r.
nr XL/373/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasta Radomia na lata 2020–2040.

Zrealizowano.

nr XL/374/2020 w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu Wykonywana jest na bieżąco. Realizacja projektu nastąpi
oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: „Razem–Aktywniej” po podpisaniu umowy z MJWPU. Projekt będzie realizowany przez
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nr projektu RPMA.09.01.00-14-d487/19 współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX
„Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1.
Aktywizacja
społeczno
-zawodowa
osób
wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.
nr XL/375/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia
w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność miasta
na prawach powiatu – Radom położonej w Radomiu w rejonie ul.
Inwestycyjnej, oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 275/13
(Obr. 0070-Wośniki, ark. 74), na rzecz dzierżawcy.

Gminę Miasta Radomia wraz z Partnerem –Stowarzyszeniem
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” z siedzibą w Radomiu
ul. Sobótki 5.

Uchwała zrealizowana.

nr XL/376/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia Uchwała zrealizowana.
w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Miasta Radomia położonych w Radomiu przy ul. Wiktora Cymerysa
Kwiatkowskiego 90 oznaczonych jako działka o nr ewid. 300/3
(Obr. 0122-Młodzianów, ark. 121) oraz jako działka o nr ewid. 256/12
(Obr. 0100-Glinice, ark. 118), na rzecz dzierżawcy.
28 sierpnia 2020 r.
nr XLI/377/2020 w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta
Radomia wotum zaufania.
nr XLI/378/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego w dniu 7 września 2020r., poz. 9333. Uchwała
w Gminie Miasta Radomia na rok szkolny 2020/2021.
wchodzi
w życie
po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
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2 września 2020 r.
nr XLII/379/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Zrealizowano.
Gminy Miasta Radomia na lata 2020–2040.
11 września 2020 r.
nr XLIII/380/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Zrealizowano.
Gminy Miasta Radomia na lata 2020-2040
28 września 2020 r.
Uchwała nr XLIV/381/2020 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Zrealizowano.
Budżetowej na 2020 rok;
Uchwała nr XLIV/382/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Zrealizowano.
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2020–2040;
Uchwała nr XLIV/383/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą
porozumień pomiędzy Gminą Miasta Radomia a jednostkami od dnia
samorządu terytorialnego: Gminą Belsk Duży, Gminą Miasta Pionki, 1 września 2020 r. Przedmiotowe porozumienia zostaną podpisane
Gminą Skaryszew, Powiatem Radomskim, Powiatem Grójeckim, pomiędzy Gminą Miasta Radomia a jednostkami samorządu
dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych;
terytorialnego: Gminą Belsk Duży, Gminą Miasta Pionki, Gminą
Skaryszew, Powiatem Radomskim, Powiatem Grójeckim.
Uchwała nr XLIV/384/2020 w sprawie zmiany podziału środków Uchwała jest realizowana na bieżąco.
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej w 2020 roku;
Uchwała nr XLIV/385/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady
na Prezydenta Miasta Radomia;
Miejskiej.
Uchwała nr XLIV/386/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady
na Prezydenta Miasta Radomia;
Miejskiej.
Uchwała nr XLIV/387/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady
na Prezydenta Miasta Radomia;
Miejskiej.
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Uchwała nr XLIV/388/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady
na Prezydenta Miasta Radomia;
Miejskiej.
Uchwała nr XLIV/389/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady
na Prezydenta Miasta Radomia;
Miejskiej.
Uchwała nr XLIV/390/2020 w sprawie uznania swojej niewłaściwości Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady
do rozpatrzenia skargi.
Miejskiej.
26 października 2020 r.
Uchwała nr XLV/391/2020 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Zrealizowana.
Budżetowej na 2020 rok.
Uchwała Nr XLV/392/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Zrealizowana.
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2020–2040.
Uchwała nr XLV/393/2020 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Uchwała jest w trakcie realizacji.
Radomia do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru firmy
audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego
Gminy Miasta Radomia za rok 2020 i rok 2021.
Uchwała nr XLV/394/2020 w sprawie zawarcia porozumienia W zakresie Uchwały została uruchomiona procedura podpisania
międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji Porozumienia przez poszczególne Gminy wchodzące w skład
zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji tworzonej
aglomeracji,
Radom.
co otworzy drogę do dalszych uzgodnień i ustalenia granic
„Aglomeracji Radom” w następnej uchwale.
Uchwała nr XLV/395/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu Po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
zagospodarowania przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej – Mazowieckiego niniejsza Uchwała będzie aktem prawa
Aleksandrowicza – etap II”.
miejscowego obowiązującego na terenie Gminy Miasta Radom.
Uchwała nr XLV/396/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 447/2017 Trwają prace proceduralne związane z opracowaniem mpzp.
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.03.2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego „Stara Wola Gołębiowska” w Radomiu.
Uchwała nr XLV/397/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Uchwała została przekazana do Miejskiego Zarządu Lokalami
umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność w Radomiu celem realizacji.
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Gminy Miasta Radomia, położonej w Radomiu przy ul. Królowej Jadwigi
12.
Uchwała nr XLV/398/2020 w sprawie przyjęcia planu budowy Uchwała jest w trakcie realizacji, tj.
ogólnodostępnych stacji ładowania.
1) przyjęty przez Radę Miejską w Radomiu plan budowy
ogólnodostępnych stacji ładowania został przekazany do PGE
Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna oraz do Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki;
2) przygotowywany jest wniosek do Prezesa URE o wyznaczenie
przedsiębiorstwa energetycznego, które będzie pełnić funkcję
operatora ogólnodostępnych stacji ładowania.
Uchwała nr XLV/399/2020 w sprawie określenia przystanków Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników i operatorów, Mazowieckiego w dniu 03 listopada 2020r. poz. 10847 i wchodzi
zasad
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
i warunków korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
komunikacyjnych.
Uchwała nr XLV/400/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
XXXI/264/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 listopada 2019 Mazowieckiego w dniu 03 listopada 2020r. poz. 10848 i wchodzi
roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości Urzędowym Województwa Mazowieckiego i będzie realizowana
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na bieżąco do końca 2020 roku.
z drogi obowiązujących w 2020 roku.
Uchwała nr XLV/401/2020 w sprawie zmiany podziału środków Uchwała realizowana jest na bieżąco.
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej w 2020 roku.
Uchwała nr XLV/402/2020 w sprawie nadania nazwy dla ronda Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
w mieście Radomiu.
Mazowieckiego w dniu 3 listopada 2020 roku poz. 10849 i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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Uchwała nr XLV/403/2020 w sprawie nadania nazwy dla ronda
w mieście Radomiu.

Uchwała nr XLV/404/2020 w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście
Radomiu.

Uchwała nr XLV/405/2020 w sprawie: zatwierdzenia Programu
naprawczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Radomiu- Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radomiu.
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Zaktualizowaniu ulegnie również „Wykaz nazw, ulic i placów m.
Radomia” oraz „Kopia mapy ulic i placów m. Radomia w skali 1:20
000” - umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (Rejestry, ewidencje,
archiwa).
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego w dniu 3 listopada 2020 roku poz. 10850 i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Zaktualizowaniu ulegnie również „Wykaz nazw, ulic i placów
m. Radomia” oraz „Kopia mapy ulic i placów m. Radomia w skali 1:20
000” - umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (Rejestry, ewidencje,
archiwa).
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego w dniu 3 listopada 2020 roku poz. 10851 i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Zaktualizowaniu ulegnie również „Wykaz nazw, ulic i placów
m. Radomia” oraz „Kopia mapy ulic i placów m. Radomia w skali 1:20
000” - umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (Rejestry, ewidencje,
archiwa).
Zgodnie z założeniami zawartymi w zatwierdzonym Programie
naprawczym wdrożenie jego wymaga czasu, a w dzisiejszych czasach
dodatkowo do ustania panującej epidemii. W czasie epidemii istnieją
obecnie nowe wyzwaniami związanymi z walką z wirusem SARS-CoV2. Na podstawie ustaw, rozporządzeń i zaleceń Ministerstwa
Zdrowia, Wojewody Mazowieckiego, konsultantów wojewódzkich

oraz Narodowego Funduszu Zdrowia wdrażane są ścieżki
postępowania, w których bierzemy pod uwagę uwarunkowania
infrastruktury naszego szpitala oraz możliwości kadrowe. Obecnie
najważniejszym celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych
pacjentom z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV-2. Jednocześnie
musimy dbać o zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego
zarówno pacjentom jak i personelowi.
Uchwała nr XLV/406/2020 w sprawie: stanowiska dotyczącego zamiaru
podziału województwa mazowieckiego i nadania Radomiowi statusu
miasta wojewódzkiego.
30 listopada 2020 r.
Uchwała nr XLVI/407/2020 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Uchwała została zrealizowana.
Budżetowej na 2020 rok.
Uchwała nr XLVI/408/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Uchwała została zrealizowana.
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2020–2045.
Uchwała nr XLVI/409/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie Uchwała nie została zrealizowana.
zobowiązania polegającego na emisji obligacji przychodowych.
Uchwała nr XLVI/410/2020 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Uchwała nie została zrealizowana.
Budżetowej na 2020 rok.
Uchwała nr XLVI/411/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Uchwała nie została zrealizowana.
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2020–2045.
Uchwała nr XLVI/412/2020 w sprawie zatwierdzenia projektu W dniu 28.12.2020r. została podpisana umowa na realizację
„Zawodowy krok w przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego przedmiotowego projektu. Jego rzeczowa realizacja rozpoczęła się
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla w dniu 01.02.2021r.
rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie
10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez
Gminę Miasta Radomia na realizację tego projektu.
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Uchwała nr XLVI/413/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa
przylotniskowa”.
Uchwała nr XLVI/414/2020 w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia
na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki odpadami
komunalnymi.

Trwają prace proceduralne związane z opracowaniem mpzp.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego w dniu 8 grudnia 2020 r. poz. 12324.
Uchwała weszła w życie w dniu 22 grudnia 2020 r. i będzie na bieżąco
realizowana.
Uchwała nr XLVI/415/2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
w Radomiu Nr 755/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia Mazowieckiego w dniu 08 grudnia 2020 roku poz. 12325 i wchodzi
cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
miejskiej
w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych
i opłaty manipulacyjnej.
Uchwała nr XLVI/416/2020 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
powiatowych oraz pozbawienia kategorii dróg powiatowych i ustalenia Mazowieckiego w dniu 08 grudnia 2020 roku poz. 12326 i wchodzi
przebiegu dróg powiatowych na terenie miasta Radomia.
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Uchwała nr XLVI/417/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 75/2011 Rady Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg Mazowieckiego w dniu 08 grudnia 2020 roku poz. 12327 i wchodzi
do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
na terenie miasta Radomia.
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Uchwała nr XLVI/418/2020 w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi Mazowieckiego w dniu 08 grudnia 2020 roku pod poz. 12328
na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych i wchodzi
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż
w dniu 01 stycznia 2021 roku i będzie realizowana na bieżąco
w 2021 roku.
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Uchwała nr XLVI/419/2020 zmieniająca uchwałę nr XXXI/267/2019
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie
regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę Miasta Radomia.
Uchwała nr XLVI/420/2020 zmieniająca uchwałę nr 103/2015 Rady
Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie gromadzenia
dochodów przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku
bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów.
Uchwała nr XLVI/421/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021r.
Uchwała nr XLVI/422/2020 w sprawie zmiany podziału środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej
w 2020 roku.
Uchwała nr XLVI/423/2020 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok.
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Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu
8 grudnia 2020 r. poz. 12329.
Dyrektorzy
szkół,
przedszkoli
i placówek
oświatowowychowawczych zostali zobowiązani do wprowadzenia zmian
wynikających z treści Uchwały.
Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Dyrektorzy
szkół,
przedszkoli
i placówek
oświatowowychowawczych zostali zobowiązani do wprowadzenia zmian
wynikających z treści Uchwały.
Uchwała realizowana jest na bieżąco.
Uchwała została zrealizowana. Wydatkowano kwotę 7.706.275,00 zł,
co stanowi 99,76% ogólnej kwoty otrzymanej.

Uchwałę zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w BIP, w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym.
Informację o podjęciu Uchwały przesłano drogą e-mailową
wydziałom merytorycznym Urzędu Miejskiego w Radomiu
oraz radomskim organizacjom pozarządowym. Uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r.
Program Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami
Pozarządowymi na 2021r., przyjęty ww. uchwałą, będzie realizowany
do dnia 31 grudnia 2021 r., a sprawozdanie z jego realizacji zostanie
przedstawione Radzie Miejskiej w Radomiu do dnia 31 maja 2022r.

Uchwała nr XLVI/424/2020 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Uchwała realizowana jest na bieżąco. W miejsce zlikwidowanej
Placówki Rodzinnej Nr 6 z siedzibą w Radomiu przy ul. Jackiewiczowej jednostki od dnia 23 grudnia 2020 r. działa Rodzinny Dom Dziecka,
3/1.
zapewniający obecnie opiekę dla ośmiorga dzieci, które były
uprzednio wychowankami Placówki Rodzinnej Nr 6 w Radomiu przy
ul. Jackiewiczowej 3/1.
Uchwała nr XLVI/425/2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy Uchwała została zrealizowana.
aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na rok 2020.
Uchwała nr XLVI/426/2020 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Realizacja Uchwały przewidziana jest na lata 2020-2035 z podziałem
Elektromobilności dla Gminy Miasta Radomia”.
na cztery etapy. Wdrożenie Strategii będzie monitorowane w formie
raportów obejmujących czteroletnie okresy. Pierwszy raport, za lata
2020-2023, będzie wykonany w 2024 roku.
Uchwała nr XLVI/427/2020 w sprawie zawarcia porozumienia Uchwała była podstawą wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji Radom
zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji w Uchwale nr XLVIII/443/2020 z dnia 17 grudnia 2020r.
Radom.
Uchwała nr XLVI/428/2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
w Radomiu Nr 768/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Mazowieckiego w dniu 08 grudnia 2020r. poz. 12331.
procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę
mieszkańców.
14 grudnia 2020 r.
rozpatrzenia skargi

Uchwała nr XLVII/442/2020 w sprawie
na Prezydenta Miasta Radomia.
Uchwała nr XLVII/441/2020 w sprawie wyboru firmy audytorskiej Uchwała została zrealizowana.
uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta
Radomia za rok 2020 i rok 2021.
Uchwała nr XLVII/440/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Przedszkola Publicznego Nr 17 im. Czesława Janczarskiego w Radomiu,
ul. Stanisława Zbrowskiego 10 poprzez przeniesienie jego siedziby
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na ul. 25 Czerwca 79 w Radomiu.

Uchwała nr XLVII/439/2020 w sprawie przeprowadzenia naboru
wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych
przy ul. Tytoniowej w Radomiu będących własnością MDR RADOM
Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Uchwała nr XLVII/438/2020 w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
lub do gminnej ewidencji zabytków.

Uchwała nr XLVII/437/2020 w sprawie zmiany podziału środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej w 2020 roku.
Uchwała nr XLVII/436/2020 w sprawie ustalenia Strefy Płatnego
Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w Strefie, wysokości opłaty
dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat w mieście
Radom.
Uchwała nr XLVII/435/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obszarów miasta Radomia.
Uchwała nr XLVII/434/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 751/2014
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie
udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego
pomoc de minimis dla przedsiębiorców inwestujących w zakup
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Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowowychowawczych zostali zobowiązani do wprowadzenia zmian
wynikających z treści Uchwały.
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego w dniu 22 grudnia 2020r. poz. 13206. Uchwała
będzie realizowana zgodnie z harmonogramem załączonym do danej
tabeli.
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego w dniu 22 grudnia 2020 roku poz. 13205 i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego tj. z dniem 06 stycznia
2021 roku. Uchwała będzie realizowana w przypadku przeznaczenia
w budżecie Gminy środków na dotowanie prac przy zabytkach.
Uchwała została zrealizowana. Wydatkowano kwotę 7.706.275,00
zł, co stanowi 99,76% ogólnej kwoty otrzymanej.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego w dniu 22 grudnia 2020 roku poz. 13204 i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Trwają prace proceduralne związane z opracowaniem mpzp.

Uchwała jest w trakcie realizacji (okres stosowania do 30 czerwca
2024 roku).

lub budowę nieruchomości w Radomiu kwotę powyżej 1 000 000 zł.
Uchwała nr XLVII/433/2020 w sprawie ustalenia wydatków budżetu Uchwała została zrealizowana.
Gminy Miasta Radomia, które w roku 2020 nie wygasają z upływem
roku budżetowego.
Uchwała nr XLVII/432/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Uchwała została zrealizowana.
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2020–2045.
Uchwała nr XLVII/431/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie Uchwała została zrealizowana.
Gminy Miasta Radomia na 2020 rok.
Uchwała nr XLVII/430/2020 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Uchwała została zrealizowana.
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2021–2045.
Uchwała nr XLVII/429/2020 - Uchwała Budżetowa na rok 2021.
Uchwała została zrealizowana.
17 grudnia 2020 r.
Uchwała nr XLVIII/443/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
Uchwałę przekazana beneficjentom porozumienia, Wójtom Gmin:
aglomeracji Radom.
Jedlnia-Letnisko, Zakrzew oraz Wodociągom Miejskim w Radomiu
pismem z dnia 5 stycznia 2021r. Zadania wynikające z realizacji
Uchwały dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych będą
wykonywane przez Wodociągi Miejskie w Radomiu.
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Część VI. Informacja o realizacji zadań własnych gminy i powiatu nieujętych
w dokumentach strategicznych
W oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, gmina realizuje zadania własne mające
na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej wraz z organizacją przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych
oraz referendów. Powiat natomiast wykonuje określone ustawami zadania publiczne
o charakterze ponadgminnym, które „nie mogą naruszać zakresu działania gmin”.

6.1. Komunikacja
6.1.1 Zadania związane z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów wynikające
z przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
W roku 2020:
• przeprowadzono 22.551 postępowań w sprawie rejestracji pojazdów,
• wydano 46.300 decyzji administracyjnych (w tym 2.468 decyzji o wyrejestrowaniu
pojazdu,).
• wydano 23.139 dowodów rejestracyjnych.
• skreślono z ewidencji 9.885 pojazdów.
• wydano 21 decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdów
• wydano 211 decyzji w sprawie wycofań czasowych pojazdów z ruchu.
• zarejestrowano 42 pojazdy o napędzie elektrycznym;
• wydano 33 decyzje w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku
rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu
pojazdu.
Liczba zarejestrowanych pojazdów w latach 2010-2020
Rok

Liczba pojazdów
ogółem

W tym liczba pojazdów
osobowych

2010

118.694

82.249

2011

121.336

86.201

2012

124.284

88.445

2013

127.355

90.831

2014

130.817

93.343

2015

135.875

96.833

2016

142.683

101.904

2017

148.181

105.928

157

2018

153.843

110.256

2019

159.797

114.552

2020

164.996

118.125

Na przestrzeni 10 lat odnotowany jest coroczny stały wzrost w wysokości 4%-5% liczby
rejestrowanych pojazdów.

6.1.2. Zadania związane z wydawaniem, cofaniem, zatrzymywaniem i przywracaniem
uprawnień do kierowania pojazdami wynikające z przepisów ustawy o kierujących
pojazdami
W roku 2020:
• wydano 4.259 praw jazdy,
• przeprowadzono 392 postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy (jazda
po alkoholu);
• przeprowadzono 240 postępowań w sprawie zatrzymania prawa jazdy (za przekroczenie
prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym;
• wydano 2.611 Profili Kandydata na Kierowcę;
• przeprowadzono 5 postępowań w sprawie dłużników alimentacyjnych;
• wydano 49 międzynarodowych praw jazdy;
• przeprowadzono 385 postępowania w sprawie skierowania na badania lekarskie
i psychologiczne;
• przeprowadzono 42 postępowania w sprawie skierowania na egzamin sprawdzający
kwalifikacje;
• przeprowadzono 177 postępowania w sprawie skierowania na kurs reedukacyjny;
• wydano 49 zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ;
• przeprowadzono 214 postępowania w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania
pojazdami;
• przeprowadzono 102 postępowania w sprawie przywrócenia uprawnień do kierowania
pojazdami.

6.1.3. Zadania związane z nadzorem wynikające z Ustawy Prawo o ruchu drogowym,
Ustawy o kierujących pojazdami i Ustawy prawo przedsiębiorców.
W roku 2020:
•
•
•
•
•

przeprowadzono 13 kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców;
przyjęto 2567 zgłoszenia przesyłane przez Ośrodki Szkolenia Kierowców;
wpisano do ewidencji 8 instruktorów nauki jazdy;
skreślono z ewidencji 9 instruktorów,
przedłużono ważność legitymacji 21 instruktorom;
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•
•
•

przeprowadzono 27 kontroli Stacji Kontroli Pojazdów;
wpisano do rejestru przedsiębiorców prowadzących
1 przedsiębiorcę;
wydano 2 uprawnienia diagnostom.

stacje

kontroli

pojazdów

6.1.4. Zadania wynikające z art. 50a i 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym polegające
na usuwaniu pojazdów z drogi
W roku 2020:
• zawarto umowę z firmą Mat–Hol Ratownictwo Drogowe na usuwanie i prowadzenie
całodobowego parkingu dla usuniętych pojazdów;
• w trybie art. 50 a w/w ustawy usunięto 7 pojazdów,
• w trybie art. 130 a w/w ustawy usunięto 156 pojazdów i wydano zezwolenia na odbiór
139 pojazdów;
• wydano 9 decyzji w sprawie zapłaty kosztów związanych z usuwaniem,
przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazd na podstawie
uchwał Rady miejskiej w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuniecie, przechowywanie
i odstąpienie od usunięcia;
• w toku było 5 postępowań sądowych w sprawie orzeczenia przepadku na rzecz gminy
pojazdów usuniętych w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz 17
w sprawie orzeczenia przepadku na rzecz gminy pojazdów usuniętych w trybie art. 130 a.

6.1.5 Zadania własne z zakresu inwestycji drogowych
6.1.5.1. Inwestycje zrealizowane i zakończone w 2020 r.
•

•

•

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych
ul. Paderewskiego - Budżet Obywatelski.
Prace zakończono. Wykonano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 50m2, ustawiono
ok. 20m obrzeży betonowych, wyznaczono miejsce dla niepełnosprawnych
oraz zamontowano 2 słupy oświetleniowe.
Ścieżka rowerowa na Józefowie – Budżet Obywatelski.
Prace zakończono. Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni
1 182m2, chodnik z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 746m2, Ustawiono 1 332,5m
obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm oraz 48m krawężników betonowych
o wymiarach 20x30x100cm. Wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe
o powierzchni 72m2 oraz cienkowarstwowe o powierzchni 60m2. Ustawiono 22kpl.
oznakowania pionowego oraz zamontowano 15 sztuk słupków blokujących U-12c.
Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy
Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul.
Zwolińskiego.
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•

ul. Żółkiewskiego
Wykonano drogę dwujezdniową (GP2/3) o trzech pasach w każdą stronę o nawierzchni
bitumicznej o łącznej powierzchni 28 926m2, ścieżki rowerowe o nawierzchni
bitumicznej o powierzchni 8 610m2, nawierzchnię zatok autobusowych i zatoki
do ważenia pojazdów z betonu cementowego C35/45 gr. 20cm o powierzchni 850m2,
chodniki z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 2 307m2, zjazdy z kostki betonowej
gr. 8cm o powierzchni 545m2, ustawiono 6 320m krawężnika betonowego o wym.
20x30x100cm oraz 9 490m obrzeży betonowych o wym. 8x30x100cm. W ramach
zadanie wybudowano również kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, sieć
wodociągową, oświetlenie uliczne, sieć telekomunikacyjną oraz przebudowano kolizje
z sieciami Sn i Nn.
• ul. Wojska Polskiego
Wykonano 2 wiadukty nad torami PKP, przepusty pod drogą, mury oporowe, drogę
dwujezdniową o dwóch pasach w każdą stronę o nawierzchni bitumicznej o łącznej
powierzchni 95 474m2, ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej o powierzchni
26 791m2, nawierzchnię zatok autobusowych z betonu cementowego C35/45 gr. 20cm
o powierzchni 2 058m2, chodniki z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 2 594m2,
zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 8 865m2, zatoki postojowe
o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 230m2. Ustawiono 26 482m
krawężnika betonowego o wym. 20x30x100cm oraz 29 927m obrzeży betonowych
o wym. 8x30x100cm. W ramach zadania wybudowano również kanalizację deszczową,
kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, oświetlenie uliczne, sieć telekomunikacyjną
oraz przebudowano kolizje z sieciami Sn i Nn.
• ul. Zwolińskiego
Wykonano drogę częściowo dwujezdniową o dwóch pasach ruchów każdą stronę
oraz częściowo jednojezdniową, jednopasmową o nawierzchni bitumicznej o łącznej
powierzchni 4 200m2, chodniki z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 802m2,
pobocza z kruszywa 0/31,5mm o powierzchni 720m2. Ustawiono 1 200m krawężnika
betonowego o wym. 20x30x100cm oraz 1 472m obrzeży betonowych o wym.
8x30x100cm. W ramach zadania wybudowano również kanalizację deszczową,
oświetlenie uliczne, sieć telekomunikacyjną oraz przebudowano kolizje z sieciami Sn.
• Budowa sygnalizacji ul. Żeromskiego - ul. Czachowskiego - ul. Batorego.
Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 80m2, ustawiono 3szt.
słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED, zamontowano maszt sygnalizacji świetlnej
L=4m – 1szt., sygnalizatory akustyczne – 6szt., latarnie sygnałów ulicznych – 3szt., kamery
monitoringu wizyjnego.
• Budowa sygnalizacji ul. Czarnieckiego - ul. Folwarczna.
Wykonano ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego o powierzchni 80m2, chodnik z płyt
chodnikowych gr. 7cm o powierzchni 91m2. Ustawiono obrzeża betonowe o wym.
8x30x100cm o długości 86m. Zamontowano 4szt. listew LED w chodniku, 14szt. latarń
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sygnałów ulicznych, 2szt. kamer monitoringu, 4szt. sygnalizatory akustyczne oraz 6szt.
przycisków dla pieszych. Ustawiono 2szt. masztów sygnalizacyjnych oraz 6szt. słupów
oświetleniowych wraz z oprawami typu LED,
• Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego "Bulwary" z ul. Maratońską
Wykonano ulicę o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S o powierzchni 2 689m2, ścieżkę
rowerową
z betonu
asfaltowego
AC8S
o powierzchni
259m2,
chodniki
2
z kostki betonowej gr. 6cm 651m , zjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8cm
o powierzchni 195m2. Ustawiono 800m krawężników betonowych o wym. 15x30x100cm
oraz 568m obrzeży betonowych o wym. 8x30x100cm. Wybudowano kanał deszczowy
Ø315mm o dł. 211m, Wybudowano kanał deszczowy Ø800mm o dł. 19m, przykanaliki
Ø200mm o dł. 38m. Wykonano studnie rewizyjne Ø1200mm – 10kpl., studnie rewizyjne
Ø1500mm – 1kpl. oraz studzienki ściekowe Ø500 – 8kpl. Ułożono 732m kabli
oświetleniowych, ustawiono 21 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED.
• Przebudowa ul. Kierzkowskiej.
Wykonano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 13 080m2, chodniki z kostki
oraz wjazdy
indywidualne
betonowej
gr.
6cm
o powierzchni
6 026m2,
2
z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 2 602m . Ustawiono 4 395m krawężników
betonowych oraz 4 249m obrzeży betonowych. Ułożono 2 890m kabli oświetleniowych,
ustawiono 84 słupy oświetleniowe wraz z 84 szt. opraw LED.
• Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych” (drogi
gminne).
• Budowa ul. Radostowskiej od ul. Gajowej do ul. Godowskiej.
Wykonano nawierzchnię ulicy częściowo o nawierzchni bitumicznej – 1625m2
oraz o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 3570m2. Wybudowano chodniki
z kostki betonowej o powierzchni 667m2 oraz wjazdy indywidualne z kostki betonowej
o powierzchni 590m2. Ustawiono 668m obrzeży betonowych oraz 1618m krawężników
betonowych. Wybudowano 408m kanału deszczowego z rur PVC Ø315mm, 99m kanału
z rur PVC Ø200mm oraz 319m kanału z rur PVC Ø400mm. Wykonano 23kpl. studni
rewizyjnych Ø1200mm, 21kpl studzienek ściekowych Ø500mm. Ułożono 1020m kabli
oświetleniowych. Ustawiono 27szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.
• Przebudowa ul. Małęczyńskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do dz. Nr 43/1w Radomiu.
Wykonano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 3 586m2, chodniki z kostki
betonowej gr. 6cm o powierzchni 1 875m2, oraz wjazdy indywidualne
z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 1 124m2. Ustawiono 1 268m krawężników
betonowych oraz 1 491m obrzeży betonowych. Wybudowano 72m kanalizacji deszczowej
wykonanej z rur PVC o średnicy Ø400mm, 121m kanalizacji deszczowej z rur PVC
o średnicy Ø315mm oraz 103m kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy Ø200mm.
Wybudowano 6kpl studni rewizyjnych Ø1200mm oraz 28kpl. studzienek ściekowych
Ø500mm. Ułożono 738m kabli oświetleniowych, ustawiono 22 słupy oświetleniowe wraz
z 22 szt. opraw LED.
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•

Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych” (drogi
wewnętrzne).
• Budowa ul. Karczemnego.
Wykonano jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 1 735m2,
chodniki z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 948m2 oraz zjazdy indywidualne
z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 195m2. Ustawiono 625m krawężników
betonowych o wym. 20x30x100cm oraz 602m obrzeży betonowych o wym. 8x30x100cm.
Wybudowano kanalizację deszczową Ø315mm z rur PVC klasy SN8 o długości 14m,
Ø315mm retencyjno–rozsączający z rur PP klasy SN8 o długości 143m Ø400mm
retencyjno–rozsączający z rur PP klasy SN8 o długości 31m oraz przykanaliki Ø200mm
z rur PVC klasy SN8 o długości 48m. Wykonano studnie rewizyjne Ø1200 – 11kpl.,
oraz studzienki ściekowe Ø500 – 12kpl. Ułożono 385m kabla oświetleniowego, ustawiono
12szt. słupów oświetleniowych na których zamontowano 12szt. opraw oświetleniowych
typu LED.

6.1.5.2. Inwestycje niezrealizowane - trwające w 2020.
• Brama getta w Radomiu - upamiętnienie - Budżet Obywatelski.
W roku 2020 realizowane było zadanie z Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok polegające
na wykonaniu symbolicznego oznakowania bramy getta w Radomiu. W ramach zadania
został wykonany remont chodnika i wykonano symboliczne oznakowanie nieistniejącej
bramy getta w Radomiu, w formie pamiątkowego napisu w płycie granitowej o wymiarach
3,10mx0,20m „Brama Getta 1941-1942 Ghetto Gate”. Ustawiono stand nawiązujący treścią
do bramy Getta przy ul. Szpitalnej 7. Zadanie zakończono w styczniu 2021.
• Trasa N-S
• odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową
– etap II
Realizacja inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach etapu II zostaną
wykonane jezdnie bitumiczne, chodniki, ciągi pieszo – rowerowe, oświetlenie uliczne
oraz zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa oraz przebudowana kanalizacja
sanitarna. Umowa z wykonawcą robót podpisana. Trwa realizacja inwestycji.
Zakończenie w 2021r.
• od ul. Żeromskiego do ul. Kozienickiej – etap III.
W ramach etapu III wykonane zostaną jezdnie bitumiczne, drogi serwisowe, chodniki
i ciągi pieszo – rowerowe. Powstaną obiekty inżynierskie, wybudowana zostanie
kanalizacja deszczowa oraz kanalizacja sanitarna. Realizacja inwestycji w systemie
zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie w 2024r.
• Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3528W.
W ramach zadania wybudowana zostanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej, chodniki
z kostki betonowej, ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej, wykonane zostanie
oznakowanie pionowe i poziome. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie w 2021r.
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•

Rozbudowa ul. Szydłowieckiej w Radomiu wraz z infrastrukturą.
W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego, chodniki
i zjazdy z kostki betonowej, budowa zatoki postojowej i zatok autobusowych, budowa
kanalizacji deszczowej, przebudowa gazociągu i przyłączy gazu średniego ciśnienia,
wykonanie oświetlenia ulicznego, przebudowa kolizji Śn i Nn, przebudowa mostu.
Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie w 2021r.

6.1.5.3. Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie
Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego.
• Budowa parkingu „Park&Ride” na działce nr 753 w Radomiu w ramach projektu
pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie
Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014–2020.
W ramach zadania zostanie wybudowany parking z płyt EKO oraz drogi z kostki betonowej.
Wybudowane zostaną chodniki z kostki betonowej, wykonane zostanie oświetlenie uliczne
oraz nastąpi przebudowa kolizji kabli Sn, Nn, Wn. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie
w 2021r.
• Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II.
W ramach zadania powstaną nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego i kostki betonowej,
chodniki z kostki betonowej. Wybudowane zostanie oświetlenie uliczne oraz przebudowane
zostaną kolizje kabli Wn, Śn i Nn. Wybudowane zostaną przepusty dnia 600mm. Inwestycja
w trakcie realizacji. Zakończenie w 2021r.
• Przebudowa ul. Bema, Jasińskiego, Sowińskiego.
W ramach zadania wykonane zostaną nawierzchnie ulic z betonu asfaltowego, chodniki
z kostki betonowej, parkingi z płyt EKO i kostki betonowej. Wybudowana zostanie kanalizacja
deszczowa, oświetlenie uliczne oraz przebudowane będą kolizje kabli Sn, Nn, Wn. Inwestycja
w trakcie realizacji. Zakończenie w 2021r.

6.1.6. Zadania z zakresu rozwoju przewozów pasażerskich
W roku 2020:
• zakupiono 10 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12 za kwotę 31 967
946 złotych – w ramach projektu rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej;
• zamontowano 15 wiat przystankowych wyposażonych w oświetlenie i gabloty reklamowe
za kwotę za kwotę 340 414,80 złotych – w ramach projektu rozwoju zrównoważonej
mobilności miejskiej;
• zamontowano 13 wiat przystankowych – w ramach przebudowy al. Wojska Polskiego,
ul. Brata Alberta oraz ul. Szydłowieckiej;
• zakupiono i zamontowano 20 elektronicznych tablic przystankowych zintegrowanych
z Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej za kwotę 992 364 złotych – w ramach
projektu rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej.
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zakupiono i zamontowano 10 automatów biletowych za kwotę 1 871 322 złotych –
w ramach projektu rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej.
Wprowadzono uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla pracowników służb
medycznych od dnia 20.03.2020 do 30.06.2021 r.

6.1.7. Utrzymanie dróg
•

•

•

•

Remont
nawierzchni
gruntowych
i poboczy
oraz oczyszczenie
rowów
i przepustów na ternie północnym i południowym miasta Radomia.
Zadanie obejmuje profilowanie nawierzchni gruntowych 600 000, 00 m2 ,
remont nawierzchni gruntowej przy użyciu materiału kamiennego 14 000,00 m2, ścięcie
i remont poboczy 13 200, 00 m2 , oczyszczenie i wykonanie rowów
i przepustów 2 800, 00 m.b..
Remonty cząstkowe chodników, krawężników, obrzeży i podbudów w pasie drogowym
ulic miasta Radomia.
Zadanie obejmuje remont chodnika z płyt chodnikowych i kostki brukowej, kamiennej,
płyt ażurowych i drogowych 6 640, 00 m2 , remont krawężników i obrzeży 3 270,00 m.b..
Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-bitumiczną w pasie drogowym ulic
miasta Radomia.
Zadanie obejmuje remont cząstkowy nawierzchni masą z wycięciem, bez wycięcia,
na gorąco i na zimno - 53 000,00 m2 , wypełnienie szczelin, szwów i pęknięć elastyczną
masą zalewową - 1 000,00 m.b..
Regulacja
studzienek
i kratek
ściekowych,
oczyszczenie
wpustów
i przykanalików kanalizacji deszczowej.
Zadanie obejmuje regulację, budowę, remont studzienek, - 185 sztuki, oczyszczenie
wpustów i przykanalików 1 700 sztuk, oczyszczenie korytek ściekowych 250, 00 m.b..

6.1.8. Komunikacja publiczna w Radomiu
Realizacja lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej Miasta Radomia
przedstawia się następująco:
• Roczna ilość pasażerów – 27 mln;
• Roczna praca przewozowa – 9,6 mln wozokilometrów;
• Liczba autobusów według stanu inwentarzowego – 187 szt.;
• Długość linii komunikacyjnych – 363,4 km;
• Długość sieci komunikacji zbiorowej – 199,6 km;
• Liczba linii komunikacyjnych – 26 dziennych oraz 3 nocne;
• Liczba przystanków na terenie miasta – 575 szt.

6.2. Gospodarka nieruchomościami
6.2.1. Nieruchomości będące własnością Gminy Miasta Radomia
Gospodarka nieruchomościami przez Miasto Radom prowadzona jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990
ze zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
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własności nieruchomości(Dz. U. z 2019r. poz. 1314) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2040).
W roku 2020 prowadzono postępowania dotyczące 518 umów dzierżawy, najmu i użyczenia
na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020r., poz. 1190 ze zm.), Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm.),
oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia Nr 2349/2017 z dnia 28.06.2017r. w sprawie
ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego (najmu) nieruchomości położonych
w poszczególnych strefach miasta, udzielania bonifikaty dla podmiotów w sytuacjach
określonych w art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustalenia wysokości
wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność/będących
we władaniu Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu – Radom) i Zarządzenia
Prezydenta Miasta Radomia nr 2351/2017 z dnia 28.06.2017r. w sprawie ustalenia minimalnych
stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych w poszczególnych strefach miasta
przeznaczonych pod tereny inwestycyjne oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia
za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia
i miasta na prawach powiatu - Radom oraz zawarto umowę dzierżawy gruntów niezbędnych
pod rozbudowę lotniska cywilnego użytku publicznego Radom-Sadków.
Ponadto zbadano 352 podstaw prawnych nabycia nieruchomości oraz dokonano łącznie 305
analiz stanów prawnych nieruchomości przygotowywanych do zbycia jak również objętych
wnioskami w ramach Budżetu Obywatelskiego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.);
W ramach gospodarki nieruchomościami ustanowiono również prawo trwałego zarządu
na nieruchomościach o łącznej powierzchni 1 ha 9646 m² na rzecz jednostek organizacyjnych
gminy oraz wygaszono prawo trwałego zarządu na nieruchomościach gminnych o łącznej
powierzchni 2169 m² na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.);
W ramach zadania dotyczącego naliczania, aktualizacji oraz zmiany stawki procentowej opłat
rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach
powiatu - Radom jak również przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, Miasta na prawach powiatu Radom:
• wydano 2625 zaświadczeń w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów,
• udzielono 81 bonifikat od opłaty jednorazowej w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
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wydano 112 informacji o wysokości opłaty jednorazowej w trybie ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
dokonano 477 zmian stawek procentowych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
nieruchomości gminnych,
wydano 2 postanowienia o odmowie przekształcenia w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
wydano 1 decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

6.2.2. Nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa
Miasto Radom, jako miasto na prawach powiatu, poza gospodarowaniem własnym zasobem
nieruchomościowym, realizuje również prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości należących
do Skarbu Państwa. Prowadzenie tej gospodarki jest realizowane poprzez:
1. zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu oraz w trybie
bezprzetargowym;
2. zamiany i darowizny nieruchomości Skarbu Państwa;
3. nabywanie nieruchomości do zasobu gruntów Skarbu Państwa w różnym trybie w tym
na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
4. rozliczanie dotacji udzielanej przez Wojewodę na zadania z zakresu administracji
rządowej;
5. ustanawianie i rozwiązywanie prawa trwałego zarządu na rzecz państwowych
jednostek organizacyjnych;
6. wyrażanie zgody na zawieranie przez państwowe jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej umów najmu, dzierżawy, użyczenia;
7. aktualizację i zmianę stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
oraz rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty od opłaty za trwały zarząd;
8. analizowanie operatów szacunkowych w sprawach dotyczących zadań Wydziału;
9. rozpatrywanie spraw z zakresu pomocy publicznej „de minimis”;
10. ustanawianie służebności gruntowych;
11. prowadzenie gospodarki publicznym zasobem mieszkaniowym stanowiącym
własność Skarbu Państwa.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami w roku
2020 w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa Prezydent Miasta
Radomia w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizował m. in.
następujące czynności.
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W zakresie wyceny nieruchomości.
W roku 2020 zostały zlecone do wykonania przez rzeczoznawców majątkowych
w trybie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych operaty szacunkowe w celu
ustalenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa dla różnych potrzeb tj.:
• w celu zbycia nieruchomości w trybie przetargu - 2 operaty,
• w celu zbycia lokali mieszkalnych - 1 operat,
• w celu ustalenia odszkodowania w różnym trybie – 10 operatów,
• w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego - 1 operat,
• w celu naliczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w związku z
jego przekształceniem - 3 operaty
Łącznie wykonano 17 operatów szacunkowych.
Naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu.
• w związku ze zmianą osoby użytkownika wieczystego dokonano 218 naliczeń,
• w związku z aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego doręczono
1 zawiadomienie,
• w związku z ustaleniem stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu w wyniku jego przekształcenia - 3 naliczenia,
• w związku ze zmianą stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
gruntu w wyniku jego przekształcenia - 1 zawiadomienie,
• w związku z naliczeniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
w wyniku jego przekształcenia – 3 naliczenia,
• w związku z przeznaczeniem nieruchomości do wynajęcia dokonano 35 naliczeń,
• w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu wydano 2 decyzje,
• w związku z ustaleniem opłaty z tytułu trwałego zarządu wydano 1 decyzję.
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
W
związku
z realizacją
zadań
wynikających
z ustawy
z dnia
20.07.2018r.
o
przekształceniu
prawa
użytkowania
wieczystego
gruntów
zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w 2020 roku w stosunku do
14 nieruchomości tj. 32 działek o łącznej powierzchni 43 229m2 dokonano następujących
czynności:
• wydano 678 szt. zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów,
• wydano 678 szt. załączników do zaświadczeń potwierdzających w/w przekształcenie,
• wydano 174 szt. informacji o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty
należnej do zapłaty z 60% bonifikatą,
• wydano 73 szt. informacji o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty
należnej do zapłaty z 50% bonifikatą,
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wydano 54 szt. informacji o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty
należnej do zapłaty z 99% bonifikatą,
wydano 239 szt. zaświadczeń o wykreśleniu w Dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia
o opłatę przy udzieleniu 60% bonifikaty,
wydano 71 szt. zaświadczeń o wykreśleniu w Dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia
o opłatę przy udzieleniu 50% bonifikaty,
wydano 66 szt. zaświadczeń o wykreśleniu w Dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia
o opłatę przy udzieleniu 99% bonifikaty,
wydano 235 szt. zaświadczeń potwierdzających wysokość i okres pozostały
do wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej,
wydano 1 szt. zaświadczenia potwierdzającego zmianę okresu wnoszenia opłaty
przekształceniowej.

Zbywanie oraz nabywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu.
W roku 2020 zostały wszczęte i były prowadzone 29 sprawy zmierzające
do zbycia nieruchomości Skarbu Państwa (w trybie przetargu, zamiany, darowizny),
tj. 75 działek o łącznej powierzchni 110 889m2.
W roku 2020 zostało wszczętych i było prowadzonych 20 spraw zmierzających
do zbycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego, tj.
40 działek o łącznej powierzchni 94 950 m2,
W roku 2020 zostało wszczętych i było prowadzonych 8 spraw zmierzających
do zbycia lokali mieszkalnych Skarbu Państwa wraz z pomieszczeniami przynależnymi,
tj. 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 322,48m2.
Wynajmowanie, wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości.
W roku 2020 było prowadzonych 52 sprawy zmierzające do zawarcia umów najmu/dzierżawy.
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa wynajętych w 2020r.:

L.p. Obr.

Ark

Nr
Powierzchnia
działki
w m²

Położenie

Tryb zawarcia
umowy

Stawka
Powierzchnia
czynszu
wynajęta
najmu
w m²
za 1m² netto
w zł

1

II

2

139/2

1934

ul.
bezprzetargowy
Warszawska

1934

0,51

2

XVIII

174

5

4801

ul.
Fundowicza

350

0,04

168

bezprzetargowy

138,21 pow.

3

XVIII

174

51

12580

0,43 budynek,

ul.
użytk. budynku,
0,99 grunt
bezprzetargowy
211,71 gruntu
Krychnowicka
pod budynkiem
pod budynkiem

4

VIII

67

62

3304

5

II

7

230/7

3844

ul. Mączna

bezprzetargowy
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0,094

ul. S.
bezprzetargowy
Żółkiewskiego

2155

0,45

RAZEM

4815,71
gruntu, 138,21
pow. użyt.
budynku

W roku 2020 była prowadzona 1 sprawa zmierzająca do zawarcia umowy użyczenia, która
zakończyła się jej podpisaniem.
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa użyczonych w 2020r.:

Obr.

Ark

Nr
działki

Powierzchnia
Położenie
w m²

Tryb zawarcia
umowy

L.p.

1

110

148

122/3

480

ul.
Słowackiego

Powierzchnia
Nazwa
użyczona
podmiotu
w m²

bezprzetargowy

480

RAZEM

480

AS
RADOMIAK
z siedzibą
w Radomiu

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących
gospodarowania nieruchomościami w 2020 roku Skarb Państwa osiągnął dochody w kwocie
6 019 326,50 zł.
Na w/w dochody składała się realizacja m. in. następujących czynności:
• wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 249 116,21 zł;
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 581 546,93 zł;
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 81 972,92 zł;
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –
728 296,79 zł;
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego – 287 822,99 zł.
Ponadto do zadań własnych powiatu realizowanych w tym zakresie należy prowadzenie
gospodarki publicznym zasobem mieszkaniowym stanowiącym własność Skarbu Państwa
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w zakresie prowadzenia rozliczeń zarządcy (administratora) nieruchomości lokalowych Skarbu
Państwa związanych z dostarczaniem mediów do lokali.
W roku 2020 Skarb Państwa posiadał 11 lokali mieszkalnych. Jednocześnie
w wyniku eksmisji jeden lokal był pusty, natomiast pozostałe lokale były zasiedlone
i osoby w nich zamieszkujące posiadały umowy najmu lokalu lub korzystały z nich bezumownie.
W celu realizacji w/w zadań tut. Wydział prowadził comiesięczną analizę dokonanych wpłat
i ponoszonych kosztów z tytułu mediów oraz uzyskiwanych wpływów z tego tytułu od najemców
lokali. Informujemy, że nieuiszczane opłaty z tego tytułu były na bieżąco windykowane przez
administratora lokali Skarbu Państwa tj. RTBS „Administrator” sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu.
W ramach realizacji zadań własnych powiatu w tym zakresie, w 2020 roku osiągnięto dochody
w kwocie 51 714,18 zł.
Na w/w kwotę składała się realizacja następujących czynności:
a) wpływy z usług – 46 595,91 zł;
b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 118,27 zł;

6.3.

Geodezja i architektura

Wszelkie zadania dotyczące spraw geodezyjnych są prowadzone przez Wydział Geodezji Urzędu
Miejskiego. Rodzaje spraw oraz ilość prowadzonych postępowań/wydanych decyzji przedstawia
poniższa tabela.
ZADANIE

ILOŚĆ

Formalno-techniczna obsługa wniosków oraz przygotowanie
projektów uchwał
w sprawie nadania nazw obiektom miejskim

3

Ustalanie numerów porządkowych (zawiadomienia)

334

Wydane zaświadczenia o numerze porządkowym/adresie
budynku

45

Zakładanie, prowadzenie
i udostępnianie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
(EMUiA)

414

Prowadzenie postępowań w sprawach
o zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości

246

Prowadzenie postępowań w sprawach
o rozgraniczenie nieruchomości

5

170

Wprowadzone zmiany
w ramach aktualizacji EGiB

10 513

Wydane decyzje w ramach aktualizacji EGiB

31

Wydane wypisy

4 715

Wydane wyrysy

915

Rejestracja rejestru cen wynikających
z aktów notarialnych

1 961

Udostępnione informacje z RCiWN

107

Prowadzenie postępowań w sprawie Gleboznawczej
Klasyfikacji Gruntów

0

Wydane zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego

9

Wydane zaświadczenia o postępowaniu uwłaszczeniowym

3

Wydane zaświadczenia potwierdzające dane archiwalne
z operatu ewidencyjnego

156

Pozostałe informacje udostępnione
w ramach udostępniania informacji
z EGiB

1 739

MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Udzielanie informacji poprzez udostępnianie kopii baz, map
i innych materiałów

2 743

Udostępnianie materiałów zasobu dla wykonawstwa
geodezyjnego

3 774

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu (projekty)

794
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Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów
stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych
przez wykonawców prac geodezyjnych

3 088

Ewidencjonowanie prac geodezyjnych

2 910

Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez
wykonawców prac geodezyjnych

1 577

Ponadto ważnym wskazania jest ilość postępowań prowadzonych z zakresu działania
administracji architektoniczno-budowlanej. Z informacji przekazanych przez Wydział
Architektury wynika, że w 2020 roku wydano 1074 pozwoleń na budowę oraz 451 decyzji
ustalających warunki zabudowy.

6.4.

Edukacja publiczna

Kapitał społeczny i wchodzące w jego skład elementy, takie jak wiedza i umiejętności są jednym
z podstawowych współcześnie elementów rozwoju ekonomicznego. Edukacja prowadzi
do poszerzania horyzontów i tworzenia nowych efektywnych gałęzi przemysłu oraz adaptację
do ciągle zmieniającej się sytuacji na rynku. Edukacja stanowi czynnik podwyższający poziom
życia ludzi poprzez zdobycie lepszej i bardziej satysfakcjonującej finansowo pracy.
Do zadań własnych gminy wynikających z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej. Ponadto
z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wynikają zadania publiczne
powiatu o charakterze ponadgminnym - art. 4 ust. 1 Powiat wykonuje określone ustawami
zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej.
W zakresie edukacji publicznej informacje za rok 2020 prezentują się następująco.

6.4.1 Przedszkola publiczne w latach 2014-2020
Rok szkolny

Ilość przedszkoli

Liczba oddziałów
miejsc dzieci
oddziałów tym:
integracyjnych/specjalnych

2014/2015

22 (w tym 1
w ZSP)
22 (w tym 1
w ZSP)

3945

3827

3925

3882

2015/2016
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163; 3 oddz. specjalne, 11
integracyjnych
163; 3 oddz. specjalne, 12
integracyjnych

2016/2017
2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

22 (w tym 1
w ZSP)
22 (w tym 1
w ZSP) oraz 1 PP
Nr 18 Specjalne
23 (w tym 1
w ZSP) oraz 1 PP
Nr 18 Specjalne
26 (w tym 4
w ZSP) oraz 1 PP
Nr 18 Specjalne
26 (w tym 4
w ZSP) oraz 1 PP
Nr 18 Specjalne

4242

4204

177; 3 oddz. specjalne, 14
integracyjnych
214; 3 oddz. specjalne, 19
integracyjnych

5112

5105

5470

5470

234; 3 oddz. specjalne, 19
integracyjnych

5913

5890

250; 9 oddz. specjalnych, 25
integracyjnych

5971

5768

264; 15 oddz. specjalnych, 26
integracyjnych

Na podstawie danych liczbowych powyższej tabeli obserwujemy wzrost liczby miejsc
w przedszkolach, liczby dzieci i oddziałów (w tym integracyjnych).
W roku szkolnym 2020/2021. funkcjonuje na terenie miasta 26 przedszkoli publicznych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, w tym:
• 21 samodzielnych przedszkoli,
• 4 przedszkola w zespołach szkolno-przedszkolnych;
• 1 Publiczne Przedszkole Nr 18 Specjalne wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych
i Placówek Oświatowych.
Z uwagi na duże zainteresowanie rodziców dzieci w wieku 3-6 lat wychowaniem przedszkolnym,
w roku szkolnym 2020/2021 uruchomiono 14 nowych oddziałów przedszkolnych, w których
utworzono dodatkowo 58 miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie zostały zlokalizowane w budynkach
przedszkoli.
Od 1 września 2020 roku 87 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych jest poza siedzibą
macierzystej placówki ( 64 – w budynkach szkolnych, 23 – w drugiej siedzibie przedszkola).

6.4.2. Szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta
Radomia.
W 2020 roku uczniowie realizowali obowiązek szkolny w 31 publicznych szkołach podstawowych,
w tym: w 4 mieszczących się w zespołach szkolno-przedszkolnych tj. Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 18 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1,
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym Nr 2, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Lotników Polskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 32
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im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 oraz w Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II.
Oddziały integracyjne funkcjonowały w 10 szkołach podstawowych: Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego, Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 3 im. Jana Długosza, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 im. Kazimierza
Pułaskiego, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników
Polskich, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego, Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Księcia Józefa Poniatowskiego,
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja, Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego. Na
terenie Gminy funkcjonuje ponadto 3 Publiczne Szkoły Podstawowe Specjalne.
Obowiązek szkolny w ww. szkołach realizuje 15 796 uczniów.

6.4.3. Szkoły ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta
Radomia.
Na terenie Gminy Miasta Radomia funkcjonuje 11 liceów ogólnokształcących.
Kształcenie
zawodowe
odbywa się
w technikach
oraz szkołach
branżowych:
w 8 szkołach zawodowych a także Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki,
Centrum Kształcenia Zawodowego, Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Janusza
Korczaka oraz w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych.
Do ww. szkół ponadpodstawowych uczęszcza 13 386 uczniów.

6.4.4. Dowóz uczniów do szkół i placówek oświatowych
W roku 2020 do szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miasta Radomia dowożonych było ok. 160 dzieci posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną. Wyżej
wymieniony dowóz realizowany był Przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.
w Radomiu. 29 dzieci dowożonych było przez rodziców, którzy na podstawie umowy otrzymywali
zwrot kosztów paliwa.

6.4.5 Przedszkola i szkoły niepubliczne funkcjonujące na terenie Gmina Miasta
Radomia.
W ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia figurują
wpisy 7 punktów przedszkolnych, 30 przedszkoli, 8 szkół podstawowych,
28 szkół ponadpodstawowych w tym 11 liceów ogólnokształcących.
Do przedszkoli i punktów przedszkolnych uczęszcza 1 092 uczniów. Do szkół podstawowych
uczęszcza 770 uczniów. Do szkół ponadpodstawowych uczęszcza 3 850 uczniów w tym 1 342
do liceów ogólnokształcących.
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Ponadto
w ww.
ewidencji
figurują:
1
ośrodek
rewalidacyjno–wychowawczy,
24 placówki kształcenia ustawicznego, 4 poradnie psychologiczno–pedagogiczne,
4 placówki oświatowo–wychowawcze, 1 młodzieżowy ośrodek socjoterapii.

6.4.6. Udzielanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych.
Udzielanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych realizowane jest w oparciu
o uchwałę nr XXVI/224/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
W roku 2020 udzielono dotacji (wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej) 10 szkołom
podstawowym w tym 3 specjalnym, 29 przedszkolom w tym 3 specjalnym, 4 punktom
przedszkolnym, 29 szkołom ponadpodstawowym, 1 ośrodkowi rehabilitacyjno-edukacyjnowychowawczemu, 1 młodzieżowemu ośrodkowi socjoterapii.

6.4.7. Kontrola niepublicznych jednostek oświatowych w zakresie prawidłowości
pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji.
Zgodnie z dyspozycją art. 36 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz.U.2020.2029 ze zm.) oraz § 4 uchwały nr XXVI/224/2019 Rady Miejskiej
w Radomiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół
i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Prezydent Miasta Radomia w 2020 roku przeprowadził 16 kontroli w niepublicznych jednostkach
oświatowych w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji. Biorąc
pod uwagę zakres kontroli, pięć z nich dotyczyło wykorzystania dotacji zgodnie z celem
wskazanym przez ustawodawcę. Pozostałe kontrole przeprowadzone były zakresie
prawidłowości pobierania dotacji na uczniów wykazywanych w informacjach składanych przez
dotowane placówki.
W 2020 roku przeprowadzono cztery kontrole w niepublicznych przedszkolach i punktach
przedszkolnych. Pozostałe kontrole realizowane były w policealnych szkołach dla dorosłych.
Ponadto, w ramach zadań dotyczących edukacji, zrealizowano następujące inwestycje:
• przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 ul. Gagarina 19 wybudowano nowy plac zabaw;
• przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 17 ul. Czarnoleska 10 wykonano boisko
wielofunkcyjne;
• w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej ul. Kusocińskiego 8 oraz w Poradni
Psychologiczno–Pedagogicznej Nr 3 ul. Główna 3 wykonano kompleksową wymianę
instalacji c.o.;
• na terenie Publicznego Ogródka Jordanowskiego ul. Śniadeckich 9 wykonano wymianę
ogrodzenia oraz przebudowę tarasu i infrastruktury zewnętrznej;
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6.5. Pomoc społeczna
Większość zadań z zakresu pomocy społecznej realizowana jest poprzez różnorakie programy,
o których mowa w części II niniejszego raportu. Jednak w niniejszym podrozdziale wskazano,
inne, istotne działania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Wydział Zdrowia i Polityki
Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu. W 2020 roku realizowano następujące zadania:
•
•

•



•





zakup opasek monitorujących stan zdrowia w ramach projektu „Świadczenie usług
teleopiekuńczych dla mieszkańców Radomia powyżej 60 roku życia” w ilości 30 szt. Na ww.
zadanie wydatkowano w 2020r. kwotę w wys. 16.815,60 zł;
świadczenie kompleksowej usługi całodobowego centrum teleopieki w ramach projektu
„Teleopieka dla seniorów na terenie miasta Radomia” – pilotaż, jak również „Świadczenie
usług teleopiekuńczych dla mieszkańców Radomia powyżej 60 roku życia”. Na ww. zadania
wydatkowano w 2020r. kwotę w wys. 51.572,26 zł;
realizacja zadania publicznego pn.: „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia w roku 2020” na podstawie ustawy o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3. Na ww. zadanie przeznaczono kwotę w wys. 1.170.000 zł.
W wyniku procedury konkursowej przyznano na 2020 rok dotacje następującym
podmiotom:
o Żłobek i Przedszkole KRASNAL, ul. Limanowskiego 31 26-600 Radom, kwota dotacji
w wys. 780.000 zł,
o „Kacperek” – Żłobek, ul. Sobieskiego 1/4U 26-600 Radom, kwota dotacji
w wys. 390.000 zł.
o Ponadto w Radomiu funkcjonuje Miejski Zespół Żłobków ,,Radomirek”, który
oferuje łącznie 160 miejsc dla dzieci do 3 roku życia.
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie przeprowadzono konkurs: na powierzenie przez Gminę Miasta Radomia
wykonania zadania w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie
miasta Radomia Środowiskowego Domu Samopomocy (typ B) w okresie od września 2015r.
do września 2020r., jak również na powierzenie wykonania zadania publicznego w 2020r.
z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie miasta Radomia
Środowiskowego Domu Samopomocy (typ B) w okresie od 21 września 2020 r. do 31
grudnia 2024 r. Zadanie realizowane było na podstawie umowy zawartej w 2015r.
oraz umowy zawartej w 2020 roku. W roku ubiegłym tj. 2020 na realizację ww. zadania
wydatkowano środki finansowe w wys. 967.983 zł.;
ponoszenie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pochodzących z terenu Gminy
Miasta Radomia przebywających w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, funkcjonujących
na terenie innych powiatów. W 2020r. wydatkowano na realizację ww. zadania kwotę
w wys. 102.668,72 zł.;
w związku z art. 9a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, środki
finansowe w 2020r. przekazywane były do Starostwa Powiatowego w Radomiu
na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
w 2020r. (kwota 6.870.829 zł);
pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia, umieszczonych
w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W 2020r. na realizację ww. zadania
wydatkowano kwotę w wys. 219.565,23 zł.;
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pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia, umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. W 2020r.
na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę w wys. 678.402,32 zł.;
• udzielanie świadczeń pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (w 2020r. wydatkowano kwotę w wys. 58.867,50 zł);
• wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni - 568
decyzji – wydatkowane środki 39 583,00zł.;
• wypłata dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu - wydano 252 decyzji przyznających
prawo do świadczenia w formie dodatku energetycznego, w tym wydano jedną decyzję
odmowną. W 2020r. łączna dotacja wykorzystana na wypłatę dodatku energetycznego
i sfinansowania kosztów obsługi w wysokości 2% w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31
grudnia 2020r. wyniosła 16 635,45 zł.;
• nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - w 2020 roku
na terenie miasta Radomia funkcjonowało 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i 3
punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – udzielono 681 porad prawnych i 387
porad obywatelskich - wydatkowano 593 998,95 zł, których źródłem była dotacja
Wojewody Mazowieckiej.
Ponad powyższe pomoc społeczna to również działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
którego zadania to m.in.:
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego;
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości
uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia;
• przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
• opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki
nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi
matką, ojcem lub rodzeństwem;
• praca socjalna;
• organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
• prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia
dziennego lub mieszkaniach chronionych;
• tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
• dożywianie dzieci;
• sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
• kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu;
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6.6. Kultura
Gmina Miasta Radomia jest organizatorem ośmiu instytucji kultury - w ramach zadań własnych
prowadzi Radomską Orkiestrę Kameralną jako instytucję artystyczną, natomiast w formie domu
kultury - Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr, „Łaźnię” Radomski Klub Środowisk Twórczych
i Galerię, Dom Kultury „Borki” i Dom Kultury „Idalin”. W ramach zadań własnych powiatu gmina
prowadzi: Teatr Powszechny im. Jan Kochanowskiego jako instytucję artystyczną oraz Miejską
Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich i w formie domu kultury Ośrodek Kultury
i Sztuki „Resursa Obywatelska”. Na zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2020
roku została wydatkowana z budżetu Gminy Miasta Radomia kwota 22.166.109 zł., z czego
na bieżącą działalność instytucji 20.395.000 zł., na realizację wskazanych zadań 706.655 zł.
oraz na realizację zadań inwestycyjnych 1.064.454 zł. W 2020 roku ze względu na sytuację
pandemiczną (z czasowym zamknięciem instytucji i wprowadzonymi obostrzeniami) ograniczone
zostały przedsięwzięcia kulturalne, zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej, rozwoju
i upowszechniania czytelnictwa, z udziałem bezpośrednich odbiorców. Pomimo zaistniałej
sytuacji instytucje realizowały w miarę możliwości swoje propozycje programowe, zamieszczając
je na swoich stronach internetowych, kanałach Facebook lub YouTube.
Radomska Orkiestra Kameralna w 2020 roku zagrała pięć koncertów z udziałem publiczności:
„ROK symfonicznie”, „Walentynki z ROK”, „Discovery&Movie”, Koncert inaugurujący sezon
artystyczny 2020/2021 z udziałem dyrygenta Jakuba Bokuna, Koncert w ramach Wielkanocnego
Festiwalu Ludwiga van Beethovena, w których uczestniczyło 1840 osób oraz cztery letnie
koncerty plenerowe w Muszli Koncertowej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Pięć
koncertów online (YouTube) pod hasłem ROK w sieci, w tym koncert gwiazdkowy i sylwestrowy.
Zanotowano 7.536 wyświetleń. W ramach edukacji dzieci i młodzieży instytucja zorganizowała 10
koncertów edukacyjnych, których wysłuchało 2.600 osób, w tym dwa koncerty familijne.
Orkiestra na co dzień współpracowała z agencjami artystycznymi z całego kraju, instytucjami
kultury w zakresie organizacji spektakli i koncertów dla dzieci i dorosłych. W drugiej połowie maja
2020 roku dzięki współpracy z firmą Castorama w Radomiu, która podarowała instytucji
kilkanaście litrów farby oraz akcesoria niezbędne do malowania, udało się odświeżyć ściany
i drzwi w sanitariach oraz na zapleczu. Przebieg tych prac relacjonowany był na bieżąco na profilu
Facebook instytucji. Radomska Orkiestra Kameralna skorzystała z pomocy finansowej państwa
z Funduszu Wsparcia Kultury, otrzymując pomoc w kwocie 166.606 zł. Środki te zostały
przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów utrzymania instytucji w związku z nieosiągniętymi
przychodami własnymi w okresie zawieszenia działalności koncertowej. Mimo trudnych czasów
dla przedsiębiorców, stali sponsorzy Orkiestry -RADWAG Wagi Elektroniczne, CRL sp. z.o.o
i Zakłady Automatyki KOMBUD nadal wspierali jej działalność. Wsparcie finansowe otrzymała
instytucja również od Piekarni Fogiel&Fogiel. W 2020 roku instytucja zakupiła fortepian Yamaha
dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (250.000 zł)
i Gminy Miasta Radomia (150.000 zł).
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„Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria w 2020 roku zorganizowała 17 wystaw
indywidualnych i zbiorowych, prezentując prace 103 artystów, które obejrzało blisko 1.500 osób.
Zrealizowała 12 koncertów z udziałem 44 artystów, których wysłuchało 540 osób, 13 spotkań
i wykładów z udziałem 36 prelegentów, których wysłuchało 650 osób, 16 koncertów plenerowych
w Muszli Koncertowej z udziałem 65 wykonawców, których wysłuchało blisko 1.780 osób i 31
różnych prezentacji online za pośrednictwem stworzonego kanału „Łaźnia TV” na kanale
YouTube (27.520 wyświetleń). Ze względu na sytuację związaną z epidemia SARS-CoV-2
instytucja wiele swoich przedsięwzięć, jak i działania American Corner, prezentowała
za pośrednictwem kanału YouTube. W tej formie odbyły się m.in. najważniejsze imprezy
organizowane cyklicznie przez instytucję: 27 Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję
oraz Radomski Festiwal Jazzowy. Na zlecenie gminy Miasta Radomia „Łaźnia” zrealizowała Galę
Mistrzów Sportu’2019, Ogólnopolskie Spotkania Filmowe Kameralne Lato’2020,
Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji, malowanie bombek, a w ramach
współpracy z Miejską Partyzantką Geriatryczną Radomskie Milonga na Corazziego. Dzięki dotacji
celowej z budżetu Gminy Miasta Radomia w wysokości 141.450 zł. powstała dokumentacja
projektowo-kosztorysowa robót budowalnych i modernizacji wnętrza budynku przy ul.
Żeromskiego 56. Z wydarzeń organizowanych przez American Corner skorzystało 3.241 osób.
W 2020 roku American Corner otrzymał z Ambasady Amerykańskiej grant w wysokości 50.210 zł.
na działalność programową.
Dom Kultury „Idalin” w 2020 roku zorganizował blisko 45 imprez z zakresu kultury i edukacji
artystycznej. Z bezpośrednim udziałem uczestników odbyły się: Ogólnopolski Turniej Tańca
Break-Dance, wieczór autorski Jacka Suta, warsztaty noworoczne dla dzieci kl. II-IV
i rękodzielnicze w Klubie Seniora, zabawa integracyjna z rekwizytami, zajęcia plastyczne,
konkursy i quizy noworoczne, dzień babci i dziadka, mały konkurs recytatorski. W formie online
odbyły się: 23 Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych, warsztaty
rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży, cykl zajęć z zakresu nauki malarstwa i rysunku, jesienne
warsztaty rękodzielniczo-plastyczne, dekoracji i ozdób bożonarodzeniowych, 40. Ogólnopolskie
Spotkania z Piosenką Żeglarską „Rafa” oraz osiem wystaw malarskich i fotograficznych.
Na realizację „Rafy” instytucja otrzymała wsparcie finansowe z budżetu MKiDN (45.000 zł. )
i z budżetu gminy (10.000 zł.). W strukturze instytucji działa biblioteka skupiająca 2100 stałych
czytelników, z usług której skorzystało w 2020 roku 120 czytelników, wypożyczając ponad 700
książek. Przy domu kultury działają także Klub Kwadransowych Grubasów, Klub ModelarskoHistoryczny „Sokół”, Grupa „Standard” zrzeszająca modularzy kolejowych, Klub Seniora
i Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna. Oprócz zajęć otwartych bezpłatnych instytucja prowadziła
także zajęcia odpłatne z plastyki i tańca.
Dom Kultury „Borki” w 2020 roku był organizatorem i współorganizatorem 52 imprez, w których
udział wzięło 5.241 uczestników. Najważniejsze wydarzenia zorganizowane przez instytucję,
to cykl małych form teatralnych M-3 (online), powiatowe konkursy (online): plastyczne - Karta ze
Świąt, Karta z Wielkanocy, Karta Świąteczna i Zabawa Choinkowa; recytatorski „Dziecięcy świat
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poezji” oraz zajęcia z bezpośrednim udziałem uczestników - Ferie w mieście, Święto Chleba.
W konkursach udostępnionych w sieci internetowej udział wzięło 634 osób. W instytucji działają
sekcje, grupy i koła zainteresowań z dziedziny muzyki, tańca, plastyki, teatru, fitnessu, rękodzieła
artystycznego oraz kluby: aikido i seniora „Pszczółki” skupiające w 2020 roku 224 uczestników.
Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w 2020 roku prowadził działalność w trzech obiektach.
W budynku przy ul. Parkowej w Kawiarni Artystycznej i na scenie „Pod 13” odbywało się 8 imprez,
w tym: koncerty, spotkania tematyczne, spektakl, w których udział wzięło 670 uczestników.
W roku 2020 r. przypadał jubileusz 40-lecia działalności Amfiteatru. Wśród przedsięwzięć
stacjonarnych i transmitowanych online z okazji jubileuszu odbyły się: konkurs „40 lat
Amfiteatru”, cztery koncerty: Karaś/Rogucki, Artur Dutkiewicz Trio, Artur Andrus i Aga Zaryan.
Podczas wakacji odbyła się, w obostrzeniach sanitarnych, Fosa Pełna Kultury pod hasłem „4
kolory w roli głównej: niebieski, czarny, czerwony i biały. Paleta barw i emocji!”, W budynku
na ul. Daszyńskiego Instytucja prowadziła szeroką działalność w zakresie edukacji kulturalnej,
skierowaną do różnych grup wiekowych, począwszy od przedszkolaków, aż po dorosłych.
Z propozycji różnego rodzaju zajęć w sześciu kategoriach (taneczne, ruchowe, plastyczne,
pracownia nowych mediów, indywidualne i inne – szachy, teatr) wzięło udział 1.356 uczestników.
Cześć zajęć z powodu pandemii Covid-19 prowadzona była online. Instytucja swoją ofertę kieruje
również do osób niepełnosprawnych i przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
prowadzi Klub Osób Niepełnosprawnych w budynku przy ul. Śniadeckich. Spotkania Klubu ze
względu na pandemię i wprowadzone obostrzenia odbywały się tylko do 12 marca ubiegłego
roku. Instytucja prowadziła również ożywioną współpracę z instytucjami kultury i organizacjami
pozarządowymi z terenu Mazowsza i całego kraju. W ramach modernizacji infrastruktury kultury
dzięki środkom z budżetu gminy instytucja zakupiła i zamontowała klimatyzację w budynku przy
ul. Daszyńskiego 5.
W minionym roku ze względu na sytuację pandemiczną działalność Teatru Powszechnego została
znacznie ograniczona. Większość spektakli zaplanowanych, zostało odwołanych
lub zawieszonych. Zostały również zawieszone próby do nowych premier. Działalność teatru
przeniosła się do sieci internetowej. Na kanale YouTube aktorzy radomskiego teatru
zaprezentowali spektakle: „Ferdydurke”, „Kopciuszek”, „Makbet”, „Daszeńka”, „Dajcie mi
tenora”, bajkę „O pastuszkach, co to w nocy, poszli boso po północy”, czytali wiersze
i opowiadania radomskich pisarzy, literatów i autorów bajek. W ramach programu „Kultura
w sieci” w Internecie zostały udostępnione archiwalne spektakle teatru radomskiego opatrzone
napisami i audiodeskrypcją: „Niepodobnym obyczajem”, „Zemsta”, „Majakowski/Reaktywacja”,
„Calineczka”, „W osiem dni dookoła świata”, „Brat naszego Boga” oraz spotkania z aktorami.
Na prezentację spektakli w internecie instytucja otrzymała dotację celową z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 51.000 zł. oraz z uruchomionego w listopadzie ubiegłego
roku dla instytucji kultury Funduszu Wsparcia Kultury w wysokości 549.490 zł. W miesiącach
lipiec- sierpień Teatr był współorganizatorem projektu wyłonionego w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2020 pn. „Ulica Teatralna”. Na placu przed teatrem i na ul. Żeromskiego swoje
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dokonania artystyczne zaprezentowało 6 polskich teatrów ulicznych oraz aktorzy Teatru
Powszechnego w Radomiu. W dnia 10-17 października 2020 roku odbyła się XIV edycja
Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego. Na scenie teatru z zachowaniem reżimu
sanitarnego oprócz radomskiej grupy teatralnej zaprezentowało się 7 teatrów gościnnych, w tym:
z Gdyni, Tarnowa, Sosnowca, Olsztyna, Krakowa, Węgier i Belgii. W ubiegłorocznej edycji
festiwalu nagrodę Grand Prix - Prezydenta Miasta Radomia zdobył Teatr z Węgier za spektakl
„YVONNE”. Imprezie towarzyszyła również wystawa plakatu połączona z konkursem na plakat
gombrowiczowski, spotkania w Klubie Festiwalowym, transmisje w sieci rozmów z artystami
w studiu festiwalowym, spektakl „Pokój Jakuba” Teatru Resursa oraz koncert Zdzisława Piernika
i Jerry&The Pelican System. Informacje o festiwalu pojawiały się również w ogólnopolskich
serwisach informacyjnych, a cały festiwal był relacjonowany w mediach społecznościowych.
Na realizację tego przedsięwzięcia Teatr pozyskał w ubiegłym roku środki finansowe z budżetu
państwa 192.000 zł., budżetu Gminy 250.000 zł., Urzędu Marszałkowskiego 2.000 zł., ZAIKS-u
5.000 zł. i Ambasady Węgier 10.751 zł. Oprócz prezentacji teatralnych instytucja stale
współpracowała ze szkołami. Jesienią zorganizowała warsztaty teatralne dla nauczycieli
poświęcone rozbudzaniu zainteresowania literaturą, kulturą i teatrem wśród uczniów.
W listopadzie 2020 r. odbyła się bez udziału publiczności, na żywo transmitowana w internecie
debata literacka, której tematem przewodnim były inspiracje młodych pisarzy. W ramach
poprawy infrastruktury kultury w minionym roku w teatrze zrealizowano kolejny etap
modernizacji dużej sceny oraz przestrzeni przeznaczonej dla widzów, na który instytucja
pozyskała z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację celową w wysokości
192.000 zł. i budżetu Gminy – 42.000 zł.
Miejska Biblioteka Publiczna w minionym roku wzbogaciła swój księgozbiór o blisko 13971
nowych woluminów książek, w tym czasopisma oprawne. Z jej zbiorów skorzystało blisko 19575
czytelników zarejestrowanych, którzy wypożyczyli około 312414 woluminów. W ramach
prowadzonej od kilku lat akcji „Książka na telefon” do końca lutego 2020 roku odbyły się 2
wyjazdy do 10 zarejestrowanych czytelników, którzy wypożyczyli 143 pozycje. Od marca
ubiegłego roku ze względu na sytuację pandemiczną usługa ta została zawieszona. Biblioteka
zmuszona była również do zawieszenia do czasowego odwołania bezpośredniej obsługi
czytelników. W tym okresie instytucja prowadziła działalność promującą czytelnictwo
za pośrednictwem Internetu na stronie www i na profilu Facebook. Odrębną formą
udostępniania zbiorów bibliotecznych, cieszącą się dużym zainteresowaniem czytelników były
zbiory zgromadzone w Radomskiej Bibliotece Cyfrowej, która w minionym roku udostępniła 2620
nowych obiektów. Od chwili powstania do końca 2020 roku stronę RBC odwiedziło w sumie 5 551
089 użytkowników. W ciągu roku zasoby RBC zostały wzbogacone o nowe skany: Gazety
Radomskiej z lat 1884-1917, Kuriera Radomskiego, Tygodnika Radomskiego Ziemia Radomska,
Głosu Radomskiego, Kroniki Radomskiej, o programy teatralne, zaproszenia i plakaty z lat 20102018 udostępnione przez radomski teatr, biuletyny z lat 2010-2020 „Solidarność”
oraz archiwalne numery gazetki pt. „Łucznik” i Biuletyny NSZZ „Solidarność” Zakładów
Metalowych Łucznik SA w Radomiu z lat 1995-2000. W 2020 roku nakładem MBP ukazały się
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cztery numery „Bibliotekarza Radomskiego” oraz książka „Radomski spacerownik literacki”.
Najważniejsze imprezy zorganizowane przez instytucję w 2020 roku to: spacery literackie z MBP,
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie,
spotkania autorskie, wieczory poezji oraz promocja wydawnictw regionalnych. W spotkaniach
stacjonarnych wzięło udział blisko 715 osób natomiast online ukazały się 73 posty, które obejrzało
około 42793 osoby. W okresie ferii zimowych odbyły się 42 spotkania, w których uczestniczyło
661 dzieci i młodzieży, a w czasie wakacji 9 zajęć, w których udział wzięło 15 dzieci. Biblioteka
włączyła się w ogólnopolskie akcje: Cała Polska Czyta Dzieciom, Czytam.pl i Mała książka, wielki
człowiek. Udało się przeprowadzić 22 lekcje biblioteczne i wycieczki po bibliotece, w których
uczestniczyło 550 osób. W minionym roku dzięki dotacji z budżetu gminy w wysokości 249.954 zł.
zrealizowano kolejny etap robót budowlanych przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy
ul. Piłsudskiego. Miejska Biblioteka Publiczna w 2020 roku sprawowała opiekę merytoryczną
nad bibliotekami samorządowymi z terenu powiatu radomskiego. Na ten cel instytucja otrzymała
za pośrednictwem gminy dodatkowe środki w wysokości 161.151 zł. z budżetu Starostwa
Powiatowego w Radomiu.
W 2020 roku ze względu na sytuację pandemiczną Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa
Obywatelska” prezentował większość swoich imprez w formie online. W tradycyjnej formie
udało się zrealizować „Kaziki”. W VII wielkim teście wiedzy o Radomiu towarzyszącym tej
imprezie wzięło udział 25 trzyosobowych drużyn reprezentujących instytucje i organizacje
społeczne. Pozostałe organizowane cyklicznie imprezy tj.: Spotkania z Kulturą Żydowską „Ślad”,
Festiwal Filozofii „Okna” im. prof. L. Kołakowskiego, Anima Urbis, Uliczka Tradycji były
nieodpłatnie prezentowane w wersji online. W ich trakcie można było obejrzeć również spektakle
przygotowane przez działające w instytucji dwie grupy teatralne Teatr Resursa i Teatr
Poszukiwań. Ubiegłoroczna edycja Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Staropolskie kolędowanie”
nie odbyła się w tradycyjnej formie przeglądu, a w zamian instytucja zorganizowała wirtualny cykl
profesjonalnych warsztatów kolędowych. Projekt ten otrzymał wsparcie finansowe z środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego. We współpracy z Fundacją „Musica Mundana”
instytucja zrealizowała projekt pt. „Żydowscy muzycy. Z Radomia w świat”, którego celem było
przypomnienie kompozytorów oraz muzyków polsko-żydowskiego pochodzenia, którzy odnieśli
sukcesy na skalę światową. W ramach działalności filmowej instytucja, w minionym roku,
wyprodukowała ponad półgodzinny film fabularny „Kwartet Beethovena” wg opowiadania
Waldemara Nowakowskiego, film dokumentalny o radomskiej bohaterce wojny polskobolszewickiej Teresie Grodzińskiej oraz realizowała kolejne odcinki „Magazynu Kulturalnego.
W ramach kontynuacji projektu pn. „Historia Cię szuka” pracownicy instytucji prezentowali
w siedzibach 11 radomskich szkół własne produkcje filmowe poświęcone lokalnej historii
i zasłużonym radomianom, które obejrzało 349 widzów. Resursa jako administrator dwóch
dodatkowych stron Internetowych: „Retropedia Radomia” i „Ślad-Szlak Pamięci Radomskich
Żydów” wzbogaciła „Retropedię” o 42 opisy o radomskich obiektach zabytkowych, a „Ślad”
uzupełniła kilkoma historycznymi artykułami. Na bieżąco na stronnie www i Facebook instytucja
zamieszczała nadesłane przez młodzieżowe zespoły rockowe teledyski oraz prowadziła zajęcia ze
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śpiewu (częściowo zdalnie na platformie Messenger). W galerii Resursa odbyło się 6 wernisaży
z udziałem publiczności, a ponadto na stronie Internetowej utworzona została Wirtualna Galeria
Sztuk Plastycznych prezentująca prace artystów- amatorów. Odbyło się sześć spotkań w ramach
cyklu Retrospotkania, wieczór wspomnień poświęcony życiu i twórczości Jerzego Kutkowskiego
wraz z wystawą prac artysty oraz spotkanie autorskie online z dr. Robertem Wiraszką, autorem
książki „Szpital św. Kazimierza w Radomiu 1829-1968”. W 2020 roku Ośrodek otrzymał z budżetu
gminy środki finansowe w wysokości 440.000 zł. na prace remontowo-konserwatorskie budynku
instytucji oraz dodatkowe środki finansowe od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w wysokości 250.000 zł. na I etat prac remontowych dachu budynku przy ul.
Malczewskiego wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego, na Uliczkę Tradycji z budżetu
państwa 63.000 zł. i z Fundacji PZU 15.300 zł na realizację projektu „Kwartet Beethovena”.
Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu w związku z ograniczeniami działalności w sferze
kultury, spowodowanymi pandemią COVID- 19, wydał w 2020 r. pięć numerów Radomskiego
Informatora Kulturalnego z zaplanowanych jedenastu.
W zakresie grobownictwa wojennego Wydział Kultury na bieżąco prowadził uzgadniania
z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim i Polskim Czerwonym Krzyżem w zakresie ewidencji
pochowanych żołnierzy radzieckich na kwaterze wojennej cmentarza przy ul. Warszawskiej 15.
Na utrzymanie grobów i kwater wojennych na terenie Radomia w 2020 roku Gmina Miasta
Radomia otrzymała dotację w wysokości 30.000 zł od Wojewody Mazowieckiego. Dysponentem
tych środków i wykonującym prace porządkowe był Zakład Usług Komunalnych w Radomiu.
Wydział Kultury w 2020 roku prowadził współpracę z organizacjami kombatanckimi, szkołami,
organizacjami pozarządowymi i jednostką wojskową w zakresie organizacji na terenie Gminy
Miasta Radomia obchodów świąt państwowych i uroczystości rocznicowych i organizował
obchody kolejnych rocznic: wybuchu Powstania Styczniowego, Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, zakończenia II Wojny Światowej, wybuchu II Wojny Światowej, uwolnienia
więźniów z radomskiego więzienia Urzędu Bezpieczeństwa, agresji wojsk radzieckich na Polskę,
Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Pozostałe uroczystości ze względu na pandemię odbyły się
w skromniejszej niż zazwyczaj formie (złożenie kwiatów): Święto Wojska Polskiego, rocznica
pierwszych masowych egzekucji przeprowadzonych w czasie II Wojny Światowej na Firleju,
rocznica katastrofy pod Smoleńskiem, uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Narodowe Święto
Niepodległości.

6.7.

Kultura fizyczna i turystyka

6.6.1. Kultura fizyczna
Wsparcie oraz powierzenie zadań w zakresie kultury fizycznej realizowane były
poprzez udzielanie dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń w tym na sport kwalifikowany
i sport powszechny oraz system stypendialny.
W ramach sportu kwalifikowanego udzielono dotacji na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży dla
38 klubów sportowych i stowarzyszeń na kwotę 1 773 000 zł, na organizację imprez sportowych
na terenie miasta Radomia przekazano dotacje na zorganizowanie 25 imprez na kwotę 230 000 zł
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oraz na organizację wyjazdowych zgrupowań sportowych podczas ferii letnich 2020 dla 12
podmiotów na kwotę 154 440 zł. Część imprez sportowych z uwagi na panującą pandemię
musiało zostać odwołanych.
Sport powszechny realizowany był poprzez finansowanie programów skierowanych głównie
do dzieci i młodzieży. Radomska Olimpiada Młodzieży (w 2020 roku z powodu panującej
pandemii rozegrana została tylko w 10 dyscyplinach, a brało w niej udział 1016 uczestników).
Powszechna Nauka Pływania (2158 dzieci ze szkół podstawowych klas II, zajęcia odbywały się
w pływalniach Orka, Neptun i Delfin). Animator Sportu (program skierowany
na zagospodarowanie czasu wolnego w miejscu zamieszkania dzieci w okresie wakacji letnich
lipiec-sierpień. Na obiektach sportowych w różnych częściach miasta zatrudnieni animatorzy
organizowali zajęcia sportowo-rekreacyjne). Oferta aktywności sportowej skierowana była
również do starszych mieszkańców Radomia tj. programy w ramach Budżetu Obywatelskiego
Nordic Walking ok. 150 uczestników i program Aqua Fitness 750 uczestników, którzy
systematycznie 1-2 razy w tygodniu uczestniczyli w zajęciach.
Gmina Miasta Radomia współpracuje z polskimi związkami sportowymi w zakresie realizacji
programów sportowych tj. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w zapasach, Szkolny Młodzieżowy
Ośrodek Koszykówki oraz Siatkarski Ośrodek Szkolny.
Prowadzony jest nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz ewidencja stowarzyszeń
kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej i uczniowskich klubów sportowych
działających na terenie Radomia. Łącznie na terenie miasta Radomia prowadzi działalność 124
kluby sportowe, w tym 30 to uczniowskie kluby sportowe.
Co roku organizowana jest Gala Mistrzów Sportu. Dla najlepszych sportowców i trenerów
przyznawane są nagrody i wyróżnienia. Kapituła wybiera najlepszych 10 sportowców, 5 trenerów,
drużynę roku, imprezę roku, 3 nadzieje roku, sponsora roku, osobowość sportową roku oraz 3
osoby w kategorii „Serce dla sportu”.
Utrzymanie i doposażanie obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta Radomia
oraz realizacja usług publicznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. na podstawie
umowy powierzeniowej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a MOSiR Sp. z o.o.
Realizacja systemu stypendialnego dla najlepszych drużyn ligowych reprezentujących wysoki
poziom sportowy oraz najlepszych sportowców – medalistów mistrzostw w kategoriach junior
młodszy, junior, młodzieżowiec i senior. Każdego roku ok. 300 osób pobiera stypendium
sportowe w 15 dyscyplinach.

6.6.2. Turystyka
W ramach realizacji zadań z zakresu turystyki, w roku 2020:
• prowadzono Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Rwańskiej 16;
• opracowano pod względem merytorycznym ścieżkę dydaktyczną po Plantach;
• opracowano statut Lokalnej Organizacji Turystycznej, której propozycję powołania
przedstawiono Radzie Miejskiej;
• zaprojektowano, wydrukowano i kolportowano turystyczne materiały promocyjne;
• miasto Radom brało udział w targach turystycznych (w Poznaniu i we Wrocławiu);
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•

6.8.

nawiązano współpracę z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Uprawnionych do świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie miasta Radomia było 12 podmiotów wpisanych do Rejestru
Działalności Regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Radomia. W okresie roku
z RDR wykreślono 1 podmiot i wpisano 1 podmiot. Odbiór odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych realizowany był w 5 sektorach wywozowych i obejmował 19 492
punkty gromadzenia odpadów. Ze wskazanych nieruchomości odebrano i przekazano do Zakładu
Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu do zagospodarowania 60 233,1950 Mg odpadów
komunalnych, z czego 40% stanowiły odpady selektywnie zebrane.
Ponadto z danych pozyskanych na podstawie sprawozdań:
− podmiotów odbierających odpady wynika, że z nieruchomości niezamieszkałych
zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Radomia odebrano 15 199,7370 Mg odpadów
komunalnych
− podmiotów zbierających odpady komunalne wynika, że od mieszkańców miasta Radomia
zebrano 9 999,8245 Mg odpadów.
Na terenie Radomia funkcjonował stały Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) zlokalizowany przy ul. Wincentego Witosa 76, gdzie mieszkańcy nieruchomości
zamieszkałych mieli możliwość oddawania selektywnie zebranych odpadów:
1) papieru obejmującego odpady z papieru i tektury,
2) szkła, w tym opakowań ze szkła, ;
3) metali, w tym opakowań z metali,
4) tworzyw sztucznych, w tym opakowań z tworzyw sztucznych,
5) opakowań wielomateriałowych;
6) bioodpadów obejmujących odpady zielone,
7) popiołu i żużla z palenisk domowych,
8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
9) odpadów niebezpiecznych,
10) przeterminowanych leków i chemikaliów,
11) odpadów powstających w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych,
12) zużytych baterii i akumulatorów,
13) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
14) zużytych opon rowerowych, motorowerowych, z wózków, motocykli oraz pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane
do prowadzenia działalności gospodarczej,
15) odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
W 2020r. mieszkańcy Radomia dostarczyli do PSZOK 4 728,8770 Mg odpadów.
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W zabudowie wielorodzinnej selektywna zbiórka opakowań szklanych częściowo prowadzona
była w oparciu o 448 pojemników typu „dzwon” stanowiących własność Gminy Miasta Radomia.
Zbiórka przeterminowanych leków prowadzona była poprzez system oznakowanych pojemników
ustawionych w 50 aptekach na terenie miasta.
W celu ułatwienia mieszkańcom Radomia pozbywania się sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, Gmina Miasta Radomia nawiązała współpracę z firmą MB Recykling Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka komandytowa
z siedzibą w Kielcach. W ramach zawartej umowy firma ulokowała na terenie miasta Radomia 20
pojemników służących do zbierania drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Odbiór zużytego sprzętu możliwy był również wprost z nieruchomości, po wcześniejszym
zgłoszeniu telefonicznym. W ramach tej współpracy zebrano 31,9000 Mg elektro-sprzętu.
Prowadzono działania edukacyjno-informacyjne, które obejmowały m.in.:
− kontynuację kampanii edukacyjnej dot. selektywnego sposobu gromadzenia odpadów
(reklama telewizyjna oraz reklama mobilna, strona Internetowa miasta, fanpage
„Segreguj Śmieci”, monitory na terenie urzędu miasta),
− organizację wystawy edukacyjnej dotyczącej systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Urzędu Miasta,
− zajęcia edukacyjne prowadzone w placówkach oświatowych, w których uczestniczyło 270
uczniów z 11 oddziałów przedszkolnych.
Przeprowadzono 18 kontroli nieruchomości w zakresie ich wyposażenia w pojemniki
do gromadzenia odpadów komunalnych, przestrzegania zasad selektywnego gromadzenia
odpadów, udokumentowania w formie umowy i rachunków korzystania przez właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych z usług odbierania odpadów komunalnych. Ponadto
przeprowadzono 551 kontroli w terenie w zakresie prawidłowego świadczenia usług odbioru
odpadów komunalnych zleconych podmiotom przez Gminę Miasta Radomia.
Wydano 544 decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochody w wysokości
20 616 305,15 zł. Wydatki poniesione na system gospodarowania odpadami komunalnymi
wyniosły łącznie 38 915 119,04 zł, a szczegółowe ich zestawienie przedstawia poniższa tabela.
Dochody i wydatki związane z gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi
w 2020 r.
WYDATKI
DOCHODY

20 616 305,15

RODZAJ WYDATKU

Odbiór i transport odpadów komunalnych
(5 Sektorów)
Zagospodarowanie odpadów komunalnych (5 Sektorów)
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WYDATKI W PLN
2020 r.

% udział
zadania
w wydatkach
ogółem

11 508 208,08

29,57

22 978 379,84

59,05

PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych

1 481 525,74

3,81

24 847,74

0,06

2 895 884,39

7,44

26 273,25

0,07

38 915 119, 04

100

Edukacja
Obsługa administracyjna systemu
Likwidacja „dzikich wysypisk”
Razem

6.9.

Ochrona środowiska

6.9.1. Zadania z zakresu oddziaływań środowiskowych, gospodarki wodnej i ściekowej
Zadania z tego zakresu w 2020 roku były realizowane poprzez:
• przeprowadzenie 57 postępowań dot. kwalifikacji planowanych przedsięwzięć
inwestycyjnych do przeprowadzenia procedury ich oddziaływania na środowisko,
• wydanie 21 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – dla
inwestycji kwalifikujących się do kategorii – mogących pogorszyć stan środowiska.
• przeprowadzenie 24 kontroli przestrzegania regulaminu utrzymania czystości
i porządku przez właścicieli nieruchomości.
• Ograniczenie
kontroli
wynikało
z przeprowadzonej
reorganizacji
wydziału
oraz wprowadzenia na trenie kraju stanu pandemii,
• wydanie 8 decyzji nakładających obowiązek przyłączenia nieruchomości do miejskiej
kanalizacji sanitarnej,
• wydanie 341 kart wędkarskich,
• wydanie 43 kart rejestracyjnych dla sprzętu pływającego.
• od 1 sierpnia 2020 rozpoczęto wdrażanie nowego w skali kraju systemu rejestracji
jednostek pływających dokonywanych za pomocą internetowego systemu REJA24, co
wynika z ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek
pływających o długości do 24 m
• rozpoznano w postępowaniu administracyjnym 11 wniosków dot. zmiany stanu wody
na gruncie wpływające szkodliwie na grunt sąsiedni.
Ilość wydanych decyzji w 2020 roku
• ochrony przed hałasem - wydano 3 decyzje,
• gospodarki odpadami - wydano 13 decyzji,
• ochrony powietrza atmosferycznego - wydano 16 decyzji (dodatkowo wydano
4 zgłoszenia i 5 zaświadczeń).

6.9.2. Zadania z zakresu zieleni i rolnictwa
W ramach realizacji tego zadania:
• wydano 199 decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów;
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przyjęto 482 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach
stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej;
zaopiniowano roczne plany łowieckie dla 4 kół łowieckich;
sprawowano nadzór nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu –przyjęto
i zweryfikowano 4 sprawozdania i przekazano środki finansowe na łączną kwotę
w wysokości 1 000 000,00 zł;
przeprowadzono
wizytację
kontrolną
podmiotu
realizującego
zadanie
pn. przeprowadzono wizytację kontrolną podmiotu realizującego
zadanie
pn. ,,Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu w okresie od 1 lipca
2019 roku do 30 czerwca 2022 roku’’.
potwierdzono 10 wnioskodawcom okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym;
dokonano 23 wpisów i wykreślono 19 wpisów w rejestrze zwierząt podlegających
ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz wydano
23 stosownych zaświadczeń;
wydano 7 świadectw legalności pozyskania drewna z lasów stanowiących własność osób
fizycznych;
nie wydano decyzji na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców;
wydano 3 decyzje udzielające zezwolenie na utrzymywanie psów ras uznanych
za agresywną;
nie wydano decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny;
potwierdzono zawarcie 4 umów dzierżawy 10-letniej gruntów rolnych.

6.9.3. Ochrona i rozwój przyrody
W ramach realizacji tego zadania:
• wykonano analizę dokumentacji projektowych w celu wyeliminowania kolizji, zagrożeń
dla terenów zieleni oraz zadrzewień, określenia warunków realizacji prac budowlanych,
instalacyjnych, remontowych - dotyczy min budowy, przebudowy, modernizacji –
remontów sieci infrastrukturalnych (przed wydaniem decyzji – pozwolenia na budowę
lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
• przeanalizowano 876 dokumentacji;
• wydano 69 opinii dotyczących udostępniania terenów miejskich (tzw. prawo
dysponowania terenem) wraz z warunkami wykonania prac w sposób zapewniający
bezpieczeństwo drzew, terenów zieleni: z każdym gestorem sieci, obiektu budowlanego
jest zawierana umowa na dysponowanie terenem – w ramach umów są określane
warunki zajęcia terenu, sposób wykonania prac i robót zgodnie z wydanymi opiniami
i analizami; są to umowy krótkoterminowe, egzekwowane na podstawie określonych
przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej wytycznych. Teren po zakończeniu
zostaje protokolarnie „odebrany” od wykonawcy lub inwestora pod warunkiem
spełnienia określonych warunków (uprzątnięcia terenu, odtworzenia trawników, itp.);
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wydano 5 opinii dotyczących wydawanych zgód właścicielskich w sprawach związanych
z opracowaniem wniosków na wycinkę - (dla jednostek w tzw. trwałym zarządzie np.
placówki oświatowe, MZL – przed złożeniem wniosku na wycinkę muszą uzyskać tzw.
„zgodę właścicielską” , która jest załącznikiem do wniosku na wycinkę)
zaopiniowano i wydano warunki do dokumentacji projektowych oraz koncepcyjnych
dotyczących inwestycji min:
o trasa N-S projekt;
o ul. Wolanowska – projekt modernizacja;
o Wiadukt Żeromskiego;
o Park Glinice- koncepcje;
o Park Gołębiów- koncepcje;
o Plac Jagielloński - koncepcja;
o przebudowa ul. Mieszka I - projekt;
o Park Południe;
o ul. Marii Fołtyn wraz z zatoką autobusową przy ul. Holszańskiej;
o robocze uzgodnienia techniczne;
przeanalizowano 35 planów wyrębu (podczas wizji lokalnych ocenie poddano drzewa
uwzględnione w planach wyrębu sporządzonych przez MZDiK – na wniosek mieszkańców
lub z powodów technicznych i sanitarnych - w większości z uwagami. Plany wyrębu
to zestawienia drzew proponowanych do usunięcia z pasów drogowych przez MZDiK.
Po lustracji wskazanych w wykazie roślin i wydaniu stosownej opinii WOŚiR – miejskiego
konserwatora przyrody – zarządca drogi przygotowuje stosowny wniosek o wydanie
decyzji administracyjnej przez właściwy organ – Urząd Marszałkowski, Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w strefie ochrony konserwatorskiej.
W większości wnioski mieszkańców bezzasadne – przywoływane przesłanki do wycinki
to w większości: konieczność grabienia liści, zamiatania opadłych owoców, deformacje
chodników, uszkadzanie podmurówek ogrodzeń, zacienianie posesji, poszerzenie
wjazdów, brak miejsc postojowych, poczucie zagrożenia.
zaopiniowano 8 projektów Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego;
zaopiniowano wykonanie przez miejskie jednostki nasadzeń:
• ZUK: 113 drzew , 512 krzewów oraz pnączy;
• MZDiK: 200 drzew, 3185 krzewów oraz pnączy;
zaopiniowano wykonanie przez miejskie jednostki wycinek:
• - ZUK: 113 drzew;
• - MZDIK: 150 drzew;
Uzgodniono 85 projektów przedsięwzięć wraz z wydaniem warunków wykonania prac
i robót budowlach w obszarach zadrzewionych lub w terenach zlokalizowanych
w otoczeniu - zasięgu oddziaływań przyrodniczych;
odebrano 76 interwencji i zgłoszeń mieszkańców, interpelacji i zapytań: 76 - interwencje
i zgłoszenia mieszkańców w dużej mierze dotyczyły terenów Spółdzielni Mieszkaniowych
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bądź nieruchomości osób fizycznych i podmiotów – każde ze zgłoszeń zostało sprawdzone
i przekazane zgodnie z kompetencjami lub załatwionych, zgodnie z właściwością;
zrealizowano projekt pn. Likwidacja wyspy ciepła, podjęto kroki w celu realizacji „Ogródka
edukacyjnego”, „Festiwalu ogrodów oraz projektu”;
dokonano analizy 116 wniosków z budżetu obywatelskiego z opracowaniem wytycznych
do ich realizacji.

6.10. Sprawy obywatelskie
Zadania z zakresu spraw obywatelskich prowadzone są przez Wydział Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Radomiu. Przedstawienie zakresu zadań realizowanych w zeszłym roku
przedstawiają poniższe tabele.
Lp.

ZADANIA WŁASNE GMINY

OPIS ZADANIA

REALIZACJA
ZADAŃ
W 2020r.

1.

Wydawanie
zezwoleń Organ
wydaje
zezwolenia
na imprezy masowe
na przeprowadzenie imprezy masowej
po złożeniu przez organizatora stosownej
dokumentacji
zgodnie
z ustawą
o bezpieczeństwie imprez masowych

7

2.

Nadzór
nad stowarzyszeniami

Rejestracja i nadzór nad działalnością
stowarzyszeń
wyłącznie
w zakresie
zgodności ich działania z przepisami prawa
i postanowieniami statutu

11

3.

Wydawanie
na sprowadzanie
i szczątków
z zagranicy
ich pochowania

Organ wydaje decyzje na sprowadzenie
zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy
w celu
ich pochowania
po złożeniu
stosownej
dokumentacji
przez
wnioskodawcę
zgodnie
z ustawą
o cmentarzach i chowaniu zmarłych

37

OPIS ZADANIA

REALIZACJA
ZADAŃ
W 2020r.

zezwoleń
zwłok
ludzkich
w celu

Lp.

ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ

1.

Przyjmowanie wniosków
o wydanie dowodu
osobistego i wydawanie
dowodów osobistych

10937

10413
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2.

Udostępnianie danych
gromadzonych w Rejestrze
Dowodów Osobistych
oraz dokumentacji
związanej z dowodami
osobistymi

1029

Zasady wykonywania czynności są
określone w ustawie z dnia 6 sierpnia
2010r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U.
z 2020r., poz. 332 z późn zm.)

3.

Wydawanie zaświadczeń
o utracie lub uszkodzeniu
dowodu osobistego

4.

Unieważnianie dowodów
osobistych w Rejestrze
Dowodów Osobistych

12988

5.

Prowadzenie ewidencji
ludności

7600

6.

Zasady i tryb nadawania
numeru PESEL

771

7.

Udostępnianie danych
jednostkowych z Rejestru
PESEL oraz Rejestru
Mieszkańców

4016

8.

Wydawanie decyzji
administracyjnych
o odmowie udostępnienia
danych z Rejestru PESEL
i Rejestru Mieszkańców

9.

Prowadzenie postępowań
wyjaśniających z zakresu
ewidencji ludności
zakończonych wydaniem
decyzji administracyjnej

Zasady wykonywania obowiązku
meldunkowego przez obywateli polskich
i cudzoziemców określone są w ustawie
z dnia 24 września 2010r. o ewidencji
ludności (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1397
z późn. zm.)

1544

10

432

6.11. Bezpieczeństwo
Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego są realizowane przez różnorakie podmioty
administracji publicznej i służby, w tym Straż Miejską w Radomiu. Koordynacją tych zadań,
w określonym przepisami zakresie, zajmuje się Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu.
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6.11.1. Bezpieczeństwo publiczne
W Radomiu funkcjonuje Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego Miasta Radomia, który
nadzorował stan przygotowań do działań zabezpieczających przed zagrożeniem koronawirusem
SARS-CoV-2 oraz stopnia przygotowań służb, straży, inspekcji sanitarnych i medycznych
oraz jednostek organizacyjnych miasta na wypadek wystąpienia epidemii.
W ramach zadań Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Urzędu
Miejskiego w Radomiu:
• wydano 49 decyzji administracyjnych na świadczenia rzeczowe wynikające z zapisów
ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
• wydano 19 decyzji administracyjnych na świadczenia osobiste wynikające z zapisów
ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
• przeprowadzono konserwację systemu alarmowego ppoż. w magazynach miejskich
ze sprzętem obrony cywilnej (zlokalizowanych w publicznych placówkach oświatowych
i budynku UM);
• dokonano przeglądu Systemu Wczesnego Ostrzegania;
• wykonano rozbudowę i modernizację systemu ostrzegania i alarmowania ludności –
realizacja projektu „Syreny+”
• przeprowadzono serwis defibrylatora AED;
• zabezpieczono przewóz i nocleg dla osób poszkodowanych - ewakuowanych
w zdarzeniach kryzysowych na terenie miasta Radomia;
• przeprowadzono treningi w systemie ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach
uderzeniami z powietrza;
• udzielono pomocy zagrożonej ludności w 2 zdarzeniach związanych z ewakuacją
z budynków
w
zw. z zagrożeniem
ładunkami
wybuchowymi,
polegającej
na zabezpieczeniu 3 autokarów z MPK;
• zabezpieczono również w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym na potrzeby służb
medycznych (Hotel dla Medyków);
• podejmowano działania w następujących zdarzeniach:
o rozszczelnienie zbiornika w Zbyszko Company S.A. - ewakuacja pracowników, 1 osoba
poszkodowana - przewieziona do szpitala;
o pożar w budynku przy ulicy Biegunowej 17 - samoewakuacja 2 osób z miejsca pożaru;
o wyciek substancji ropopochodnej do rzeki Mlecznej na wysokości ul. Maratońska,
Mączna;
o ujawnienie niewybuchu w kamienicy przy ulicy Słowackiego 25 - podczas remontu
odnaleziono niewybuch. Ewakuacja 24 osób, zabezpieczono autokar dla
ewakuowanych. 34 Patrol Saperski zabezpieczył i zabrał niewybuch;
o zagrożenie zalaniem budynku mieszkalnego przy ulicy Konopnej 14. Zadysponowano
piach i worki na piach do dyspozycji mieszkańców zagrożonej posesji;
o zalanie posesji i domu przy ulicy Zajęczej 41 - podtopienie budynku;
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o uszkodzenie dachu przez wiatr przy ulicy Małcużyńskiego 24 A – zapewniono sprzęt
zabezpieczający przed dalszym zniszczeniem;
o pożar w mieszkaniu w kamienicy przy ulicy Słowackiego 21 - poszkodowana 1 osoba
i przewieziona do szpitala;
o Pożar w domu jednorodzinnym przy ul. Piotra Skargi 48 - ewakuowano 3 osoby
i umieszczono w Bursie szkolnej przy ul. Kościuszki 5;
W Radomiu prowadzony jest monitoring miejski 24 godz. na dobę za pomocą 72 kamer.
Pracownicy posiadają bezpośrednią łączność telefoniczną z Policją i telefoniczną oraz radiową ze
Strażą Miejską. W przypadku zagrożenia bądź zaistnienia przestępstwa, zostają powiadomione
w/w służby co pozwala na podjęcie natychmiastowej interwencji i zatrzymanie sprawców
na gorącym uczynku przestępstwa lub wykroczenia.
Interwencji, w tym:
• 12 sprawców przestępstw złapanych na gorącym uczynku
• 2336 różnych kategorii wykroczeń
• 979 interwencji związanych z zagrożeniem życia i zdrowia
232 interwencje skierowano do Komendy Miejskiej Policji, natomiast 3095 do Straży Miejskiej
w Radomiu.
Dla potrzeb Policji i Straży Miejskiej zabezpieczono i przekazano 224 materiałów zdjęciowych
ze zdarzeń, które mogą posłużyć jako materiał dowodowy wprowadzonych sprawach.
Rejony miasta Radomia z największą ilością podjętych interwencji w zależności od miejsca
montażu kamer monitoringu miejskiego:
• Żeromskiego/Plac Konstytucji - 525 interwencji,
• Plac Dworcowy - 321 interwencji,
• Plac Jagielloński - 254 interwencji,
• Żeromskiego/Traugutta - 306 interwencji,
• 25 Czerwca/Struga - 140 interwencji,
• Park Kościuszki/muszla koncertowa – 212 interwencji.
W porównaniu do 2019 roku nastąpił spadek interwencji o 1698. Tak duży spadek spowodowany
był przez zmniejszone wykrycie interwencji drogowych w centrum miasta (montaż słupków
ograniczających wjazd na ulicę Żeromskiego) oraz pandemią Covid-19, która znacząco ograniczyła
liczbę mieszkańców miasta w przestrzeni publicznej.
W zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej monitoring miejski na bieżąco
monitoruje w obszarze objętym monitoringiem przypadki wystąpienia pożaru lub lokalnych
podtopień wynikłych z działania warunków atmosferycznych, awarii urządzeń lub działalnością
człowieka. Wszelkie zarejestrowane przypadki na bieżąco zgłaszane są do odpowiednich służb
(SM, KMP, PSP, MCZK) w celu jak najszybszego zlikwidowania zagrożenia. W 2020 roku zgłoszono
do PSP 1 (jedną) interwencję związaną z zauważonym pożarem.
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Monitoring Miejski także monitoruje obecność PSP na terenie monitorowanym przez kamery
monitoringu.
Wszelkie
zebrane
informacje
o lokalizacji
jednostek
PSP
i przeprowadzanej akcji przekazuje do MCZK w Radomiu w celu podjęcia koniecznych działań.

6.11.2. Sprawy wojskowe
Referat Wojskowy i Ochrony Danych Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu w ramach swojej działalności wykonuje między innymi
zadania w zakresie prowadzenia spraw w związku z powszechnym obowiązkiem obrony RP.
Należą do nich:
a) przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
b) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wojskowych,
c) wypłacanie należności pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia
wojskowe rezerwy.
a) przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;
Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób, które
w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia oraz osób zgłaszających się w trybie
ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie
w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Ustawowy obowiązek stawienia się do kwalifikacji
wojskowej w 2020 roku mieli:
•
•
•

mężczyźni urodzeni w 2001 r.,
mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadali określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej,
osoby urodzone w latach 1999 -2000, które ze względu na stan zdrowia zostały uznane
przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej,

Do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. wzywane były również kobiety urodzone w latach 1996-2001
posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, lub pobierające naukę w celu
uzyskania tych kwalifikacji.
Na terenie miasta Radomia w 2020 r., zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej,
kwalifikacja wojskowa została przeprowadzona w okresie od 05.02.2020 r. do 25.03.2020 r. razem 36 dni roboczych. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r., na mocy którego
kwalifikacja wojskowa została zakończona w dniu 13.03.2020 r. Do wszystkich niezgłoszonych
i nieusprawiedliwionych osób, które nie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej do dnia 12.03.2020
r. wysłano wezwania imienne do stawienia się przed PKL nr 2 w Radomiu na dzień 24 oraz 25
marca 2020 r. W związku z ww. wprowadzonym rozporządzeniem wezwania straciły ważność,
nie zostały złożone wnioski do prokuratury w 2020 r. o popełnieniu czynu zabronionego art. 224

194

pkt. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
Kwalifikacja wojskowa w 2020 r. została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Zidentyfikowanym zjawiskiem negatywnym jest zwiększona migracja osób
zobowiązanych do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej. Zjawisko to ma negatywny wpływ
na stawiennictwo, a jego skala ma charakter postępujący. Zjawiskiem pozytywnym była obecność
żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na świetlicy, podczas przeprowadzania kwalifikacji
wojskowej. Osoby oczekujące na badania z dużym zainteresowaniem obserwowały
prezentowany sprzęt wojskowy.
Podsumowując do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. przeprowadzonej przez PKL nr 2
w Radomiu stawiło się 742 mężczyzn i 22 kobiety.
b) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wojskowych;
W 2020 r. wydano 2 decyzje o uznanie żołnierza za posiadającego na Jego wyłącznym
utrzymaniu członków rodziny. Na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Prezydent Miasta Radomia w drodze decyzji
administracyjnej, uznaje żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono
kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
albo za żołnierza samotnego. Decyzję wydaje się na udokumentowany wniosek uprawnionego
albo członka jego rodziny.
c)

wypłacanie należności pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia
wojskowe rezerwy;

W 2020 r. zostały wypłacone świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki 9
żołnierzom rezerwy. Na podstawie art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej
do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem
ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym
od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze
stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej
lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Świadczenie
pieniężne ustala i wypłaca Prezydent Miasta na udokumentowany wniosek uprawnionego
żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony
nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych. Świadczenie
pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał
z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych. Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych
pokrywane są z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

6.11.3 Straż Miejska w Radomiu
Straż Miejska w Radomiu wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego
wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.
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Do zadań straży należy w szczególności:
a) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
b) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym
w przepisach o ruchu drogowym,
c) kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust.
1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz.
13),
d) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych
miejscowych zagrożeń,
e) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych
lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także
ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
f) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
g) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych,
h) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli
osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się
w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych
osób,
i) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
j) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla
potrzeb gminy.
W 2020 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła 14504 interwencje:
• 7883 interwencji mieszkańców naszego miasta;
• 2396 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;
• 3599 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;
• 563 interwencji zleconych przez inne służby
• 61 zabezpieczenie uroczystości.
Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone
do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano
i wyszczególniono poniżej:
1. kontrola miejsca zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji
własnych) – 749;
2. ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 2350, w tym:
a. wypalanie odpadów i nieczystości – 748;
b. nieporządek
– 571;
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c. niszczenie zieleni
– 467;
3. interwencje dotyczące zwierząt – 1700;
4. nieprawidłowe parkowanie – 3019;
5. zakłócanie ładu i porządku publicznego – 1262; w tym:
a. związane z naruszeniem przepisów wydanych z mocy rozporządzenia
w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 285;
6. sprawcy przestępstw – 30;
7. zagrożenie zdrowia i życia – 1914 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
i leżącym na ulicy oraz bezdomnym);
8. spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 1310;
9. interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 229;
10. asysta/potwierdzenie danych – 242;
11. awarie – 533;
12. handel – 86;
13. zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 180;
14. czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 274;
15. inne – 608.
Straż Miejska w Radomiu od marca 2020 roku czynnie uczestniczy w działaniach pomocowych
w związku z pandemią koronawirusa. Zabezpieczamy budynki użyteczności publicznej,
kontrolujemy placówki wielkopowierzchniowe, środki komunikacji miejskiej oraz miejsca
w których grupuje się młodzież i nie tylko. Strażnicy pouczają mieszkańców co robić aby uniknąć
zarażenia, przypominają o zakazie i konsekwencjach naruszenia przepisów o zachowaniu
w miejscach publicznych, apelują o zachowanie dystansu społecznego a w skrajnych przypadkach
dyscyplinują nakładając grzywny w postaci mandatów karnych oraz kierują wnioski o nałożenie
kar administracyjnych do Sanepidu. Respektujmy zasady DDM.
Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego Straż Miejska w Radomiu współpracuje
z Komendą Miejską Policji w Radomiu w celu zapobiegania się choroby zakaźnej COVID – 19.

6.12. Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń
W ramach realizacji zadań własnych gminy i powiatu z zakresu utrzymania obiektów i urządzeń
wykonano następujące zadania:
• Budowa ciągów komunikacyjnych na Cmentarzu Komunalnym Radom-Firlej –
wykonano ciągi piesze i pieszo jezdne oraz ogrodzenie terenu w związku z rozbudową
cmentarza;
• Piękne XV-lecie - rewitalizacja i ożywienie terenów zielonych – realizacja w ramach
w ramach budżetu obywatelskiego - wykonano nowe nasadzenia zieleni;
• Grill miejski nad rzeką Mleczną – Skwer przy ul. Rybnej – realizacja w ramach
w ramach budżetu obywatelskiego – zrealizowano dostawę i montaż grilla miejskiego
(sztuk 2) oraz altany ogrodowej;
• rewitalizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego;
• przebudowa placu zabaw i infrastruktury towarzyszącej przy ul. Planty 5, Broni 2 i 4,
Poniatowskiego 6, Traugutta 1;
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• budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 ul. Biała – wykonano stan surowy zamknięty
obiektu. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – II kw. 2021r.
Zadanie wpisane do WPF na lata 2020-2021;
• budowa placu zabaw przy PSP nr 11 ul. Gagarina – w ramach zadania wykonano plac
zabaw (urządzenia zabawowe, małą architekturę nawierzchnię z trawy z rolki, i piasku).
• budowa żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich – przeprowadzono procedurę
przetargową i wybrano wykonawcę robót. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych
nastąpi w 2021r. a oddanie do użytku nowego obiektu w 2022r.;
• zaplecze Infrastrukturalno-sportowe boiska przy ul. Ciborowskiej – wykonano
dokumentację projektowo-kosztorysowa zaplecza infrastrukturalno-sportowego
boiska wraz z trybunami , uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę;
• boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 17 ul. Czarnoleska – realizacja zadania w ramach
budżetu obywatelskiego. Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24x44 m wraz
oświetleniem,
odwodnieniem
i wyposażeniem
(stojakami
do koszykówki,
piłkochwytami,
słupkami
do tenisa,
siatkami
do siatkówki,
ławkami).
Zadanie zakończone i rozliczone. Zadanie dofinansowane w ramach ,, Mazowieckiego
Instrumenty Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020" ;
• modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w II LO im. M. Konopnickiej przy
ul. Kusocińskiego – wykonano nową instalację C.O wraz z montażem nowych
grzejników;
• modernizacja instalacji c.o. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 przy
ul. Głównej – wykonano nową instalację C.O wraz z montażem nowych grzejników;
• bezpieczny i przyjazny Ogródek Jordanowski - zrealizowano budowę 2 podjazdów dla
osób niepełnosprawnych, wymianę ogrodzenia wraz z częścią nawierzchni
utwardzonych. Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego.

6.13. Promocja Miasta
W ramach promocji Miasta Radomia w 2020 r. zrealizowane zostały następujące zadania:
• organizacja i współorganizacja wydarzeń promocyjnych (m.in. Międzynarodowy Festiwal
Artystów Ulicznych i Precyzji, Ogólnopolskie Spotkania Filmowe „Kameralne Lato”);
• współorganizacja akcji w walce z pandemią COVID-19 „Siła w pomocy”;
• zakup i druk materiałów promocyjnych i reklamowych;
• zakup pozostałych usług czynsz za stoisko promocyjne w galerii handlowej, zakup usługi
przesyłania komunikatów SiSMS;
• promocja przez podmioty zewnętrzne podczas wydarzeń Radom Food Fest i Radom
Food Truck oraz reklama w publikacji;
• promocja Miasta Radomia w mediach.

6.14. Ochrona konsumentów
Rzecznik konsumentów jest organem wykonującym zadania powiatu (miasta na prawach
powiatu) w zakresie ochrony konsumentów. W Radomiu Miejski Rzecznik Konsumentów działa
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na podstawie Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wchodzi w skład Urzędu
Miejskiego jako stanowisko jednoosobowe.
W 2020 roku udzielono telefonicznie oraz osobiście około 4000 porad konsumenckich z czego 519
dotyczyło zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony konsumentów, 128 wystąpień do przedsiębiorców w sprawie ochrony
interesów konsumentów, oraz 10 powództw na rzecz konsumentów i wstąpień do toczących się
postępowań.

6.15. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości
Promocja rozwoju lokalnej przedsiębiorczości ma charakter wielowymiarowy. W roku 2020 cele
stymulacji rozwoju gospodarczego miasta Radomia oraz wsparcia przedsiębiorców realizowane
były poprzez następujące działania.
Podejmowanie działań sprzyjających nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z inwestorami:
• organizacja spotkań przedstawicieli radomskiej branży outsourcingowej;
• spotkania z przedsiębiorcami podczas posiedzeń Rady Gospodarczej przy Prezydencie
Miasta Radomia;
• prowadzenie strony internetowej dedykowanej inwestorom: www.investinradom.pl;
• spotkania z przedsiębiorcami – inwestorami planującymi realizację nowych inwestycji
(budowa obiektów produkcyjnych/magazynowych oraz biurowych – przeprowadzono
kilkadziesiąt kontaktów z około 15 inwestorami.
Informowanie o możliwościach i warunkach inwestowania w mieście:
• zainicjowanie współpracy z firmą doradczą Cushman & Wakefield - potencjał i wizja
miasta dla inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych;
• spotkania z przedsiębiorcami - prezentacja wsparcia gminy, TSSE, urzędu pracy,
dedykowanego nowym inwestycjom oraz rozwojowi skali prowadzonej działalności
gospodarczej – kontakty z 15 przedsiębiorcami.
Przygotowywanie, gromadzenie i informowanie o ofertach inwestycyjnych miasta, w tym
gminnych i prywatnych ofertach inwestycyjnych:
• zarządzanie (zamieszczanie oraz aktualizacja) ofert inwestycyjnych na stronie
www.investinradom.pl;
• zamieszczanie oraz aktualizacja ofert inwestycyjnych w bazie ofert Polskiej Agencji
Inwestycji i Handlu S.A;
• kontakty z lokalnymi i krajowymi przedsiębiorcami działającymi na rynku nieruchomości
komercyjnych.
Wspieranie inwestorów w procesie inwestycyjnym oraz prowadzenie opieki poinwestycyjnej:
• przydzielenie dedykowanego opiekuna dla projektu inwestycyjnego;
• organizacja spotkań eksperckich dla inwestorów (m.in. z udziałem przedstawicieli TSSE);
• pomoc w uzyskaniu m.in. decyzji administracyjnych, niezbędnych dla realizacji inwestycji
(m.in. decyzje środowiskowe, decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę);
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wsparcie w zakresie infrastruktury (dojazdy do zakładów pracy, podziały nieruchomości;
przyłącza mediów do zakładów produkcyjnych);
pomoc w przygotowaniu dokumentów, dotyczących wsparcia inwestycji (TSSE,
zwolnienia z podatków lokalnych).

Wspieranie podmiotów gospodarczych tworzących miejsca pracy w Radomiu:
• organizacja roboczych spotkań międzywydziałowych, udział w przygotowaniu pakietu
wsparcia przedsiębiorców, dotkniętych skutkami pandemii Covid-19 „Bezpieczne Miejsca
Pracy”;
• obsługa informacyjna (punkt kontaktowy biura) przedsiębiorców w ramach pakietu
wsparcia przedsiębiorców, dotkniętych skutkami pandemii Covid-19: informacje
o wsparciu w ramach pakietu „Bezpieczne Miejsca Pracy”, w ramach tarczy
antykryzysowej, ścieżki postepowania, aplikowania do komórek urzędu miejskiego,
jednostek organizacyjnych gminy i gminnych spółek;
• realizacja projektu promującego kształcenie zawodowe „Mój zawód – moja przyszłość”
z udziałem przedsiębiorców oraz przedstawicieli Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego w radomskich szkołach oraz w regionie;
• promocja ofert pracy radomskich przedsiębiorców na stronie internetowej
www.zawodowowcyradom.pl;
• udzielanie stypendiów stażowych dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się
do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia;
• wsparcie organizacji otwartych akademii online w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.
Inicjowanie oraz realizacja inicjatyw oraz programów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
w Radomiu, w tym realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej:
• organizacja warsztatów (z udziałem pracodawców) dla doradców zawodowych w ramach
projektu promującego kształcenie zawodowe „Mój zawód – moja przyszłość”;
• realizacja programu "Stypendia stażowe dla studentów uczelni wyższych,
przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia”;
• organizacja i koordynowanie spotkań przedstawicieli komórek urzędu miejskiego
w zakresie przygotowania oferty gminnych nieruchomości inwestycyjnych w Radomiu;
• organizacja roboczych spotkań międzywydziałowych, koordynowanie prac oraz udział
w przygotowaniu pakietu wsparcia przedsiębiorców „Bezpieczne Miejsca Pracy”;
• organizacja oraz aktywny udział w spotkaniach Rady Gospodarczej przy Prezydencie
Miasta Radomia;
• rozmowy dotyczące planów aktywności Studenckiego Forum Business Centre Club Region
Radom.
Współpraca z jednostkami naukowymi, uczelniami, szkołami, instytucjami otoczenia biznesu,
administracją rządową i samorządową, środowiskami biznesowymi oraz innymi podmiotami,
wspierającymi przedsiębiorczość w Radomiu:
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udział w spotkaniach Regionalnej Grupy Interesariuszy Projektu „Inteligentne MŚP
w kierunku Przemysłu 4.0 – SMARTY” organizowanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz
– Instytut Technologii Eksploatacji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego;
udział w projekcie "Start Easy" prowadzonym przez ARMSA: “Smart tools for quick and
easy business start-up in Europe: the once-only challenge”;
promocja programu stypendiów stażowych na radomskich uczelniach wyższych;
prace implementacyjne, dotyczące projektu „Praktyczna Lekcja Przedsiębiorczości”
Startup Academy dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
udział w konferencji i szkoleniu ARP SA w Baranowie Sandomierskim - rozmowy
o możliwościach inwestycyjnych w Radomiu;
udział w webinarze ABSL „New tech solutions fostering business in COVID realities”;
wsparcie działań PFR SA w organizacji spotkań w Radomiu, promujących PPK;
udział w redagowaniu treści platformy dobrych praktyk „Antywirus Biznesu” dla
przedsiębiorców Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej;
zbieranie, analiza danych i wsparcie w przygotowaniu raportu o Radomiu przez firmę
doradczą Cushman & Wakefield;
aktualizacja danych o Radomiu i ofercie inwestycyjnej w Bazie Ofert Inwestycyjnych PAIH
SA;
współorganizacja webinariów z BCC Loża Radomska;
wsparcie WSH oraz Forum Młodych BCC w organizacji cyklu wydarzeń "Przedsiębiorczy
student – twórczy absolwent";
współpraca z Wyższą Szkołą Handlową oraz Uniwersytetem TechnologicznoHumanistycznych – konsultowanie kierunków kształcenia na potrzeby rynku pracy, udział
w spotkaniu z komisją akredytacyjną;
rozmowy z gminą Jedlnia Letnisko nt. przygotowania terenów inwestycyjnych
w sąsiedztwie portu lotniczego.

Prowadzenie spraw związanych z promocją gospodarczą Radomia
• promocja Radomia poprzez publikację raportu Cushman&Wakefield "Rynek biurowy
w Polsce alternatywne lokalizacje dla najemców z sektora BSS";
• promocja miasta poprzez oferty na stronie internetowej PAIH SA;
• promocja kształcenia zawodowego na stronie www.zawodowcyradom.pl;
• współorganizacja z BCC webinaru "Menedżer bez terminu przydatności";
Prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową na rzecz rozwoju gospodarczego
miasta poprzez współtworzenie oferty inwestycyjna dla ambasady Austrii w Polsce.
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Część VII. Spółki z większościowym pakietem udziałów lub akcji należących
do Gminy Miasta Radomia
7.1. Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
1. Ogólna charakterystyka Spółki
Nazwa i adres
Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Spółka może używać skrótu firmy: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: ul. Filtrowa 4, 26 – 600 Radom
Forma prawna
Spółka jest jednoosobową Spółką Gminy Miasta Radomia. Powstała aktem przekształcenia
przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Radomiu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie
Uchwały Nr 338 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 maja 1992 roku.
Utworzona została Aktem Notarialnym Założycielskim Rep. A Nr 2002/92 z dnia 04.06.1992 r.
Czas trwania i obszar działania
Zgodnie z zapisem § 6 Aktu Założycielskiego czas trwania Spółki jest nieograniczony. Wodociągi
Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. swoją działalnością obejmują miasto Radom i częściowo okoliczne
Gminy: Wolanów, Jastrzębia, Zakrzew, Jedlnia Letnisko, Skaryszew, Jedlińsk i Kowala.
Spółka nie posiada oddziałów ( zakładów ) na terenie okolicznych Gmin, na których prowadzi
działalność.
Przepisy prawa regulujące działalność
Spółka działa na podstawie przepisów:
• -Aktu Założycielskiego Rep. A Nr 2002 / 92 z dnia 04.06.1992 r. z późn. zm.;
• Kodeksu Spółek Handlowych;
• Ustawy o gospodarce komunalnej;
• innych obowiązujących przepisów prawa, w tym: w zakresie wykonywania zadań
statutowych – Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j., Dz. U. 2020 r., poz. 2028 ).
Organ rejestrowy
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o. o. zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, na podstawie Postanowienia z dnia 10.08.2001 r. pod Nr KRS: 0000033438.
Od lipca 2020r. zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2020 r ( Dziennik
Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2020 poz. 111 ) właściwym Sądem w sprawach
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KRS z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Radomiu jest Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Urząd Skarbowy w Radomiu Decyzją z dnia 26.05.1993 roku, nadał Wodociągom Miejskim
w Radomiu Sp. z o.o. numer identyfikacji podatkowej ( NIP ) 796-010-15-60.
Posiadane zezwolenia
Spółka na terenie Gminy Miasta Radom działa na podstawie Zezwolenia udzielonego przez Zarząd
Miasta Radomia – Decyzja NR 1/I–III/7015/02 z dnia 12.08.2002 r. - na prowadzenie działalności
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z Ustawą z dnia
7 czerwca 2001 roku (t.j., Dz. U. 2019 r., poz.1437 ) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zmienionego Decyzją Nr 1/I.-I/7015/08 Prezydenta Miasta
Radomia z dnia 16 czerwca 2008 roku w części dotyczącej przedmiotu działania,
poprzez rozszerzenie zakresu działalności Spółki w obszarze zbiorowego odprowadzania ścieków
o zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych.
Na terenie części okolicznych Gmin na podstawie:
• w Gminie Jedlińsk - Decyzja Nr 4/2003 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia30.04.2003r.;
• w Gminie Jedlnia - Letnisko – Decyzja IOŚIK-7034/23/03 Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 29.08.2003r. i przedłużona Decyzją Nr WIGK 7021.W.53.2012 Wójta Gminy Jedlnia
Letnisko z dnia 16.11.2012r.;
• w Gminie Zakrzew - Decyzja Nr 2 Wójta Gminy Zakrzew z dnia28.04.2003r.
• w Gminie Wolanów - Decyzja Nr BGK. 6225/1/03 Wójta Gminy Wolanów
z dnia 30.04.2003r.;
• w Mieście i Gminie Skaryszew - Decyzja Nr 1/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew
z dnia30.04.2003r.;
• w Gminie Kowala - Stępocina - Decyzja Nr 1/03 Wójta Gminy Kowala z dnia 29.04.2003r.;
• w Gminie Jastrzębia - Decyzja Nr 14/2003 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 30.04.2003r.
Przedmiot działalności
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, jako jednostki usługowej, jest zaspokajanie
potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Radomia i okolicznych Gmin w zakresie zaopatrzenia
w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.
Przedmiot działalności Spółki według PKD 2007:
• PKD 36.00.Z -pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
• PKD 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
• PKD 38 - działalność związana ze zbieraniem przetwarzaniem i unieszkodliwianiem
odpadów; odzysk surowców;
• PKD 39.00.Z - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
związana z gospodarką odpadami;
• PKD 28 - produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
• PKD 33 - naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;
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PKD 35 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
• PKD 41 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
• PKD 42 - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
• PKD 43 - roboty budowlane specjalistyczne;
• PKD 45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów
samochodowych;
• PKD 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
• PKD 47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi;
• PKD 49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy;
• PKD 52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport;
• PKD 61 – telekomunikacja;
• PKD 68 - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
• PKD 77 - wynajem i dzierżawa;
• PKD 62.0 - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie
informatyki oraz działalność powiązana;
• PKD 63 - działalność usługowa w zakresie informacji;
• PKD 95 - naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego;
• PKD 71 - działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
• PKD 73.20.Z - badanie rynku i opinii publicznej;
• PKD 82.20.Z - działalność centrów telefonicznych (call center);
• PKD 82.30.Z- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
• PKD 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
• PKD 26.51.Z - produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
i nawigacyjnych;
• PKD 27 - produkcja urządzeń elektrycznych;
• PKD 11.07.Z - produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych
i pozostałych wód butelkowanych;
• PKD 96 - pozostała indywidualna działalność usługowa.
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy Spółki na koniec 2020 r. wyniósł 192.773.600,00 zł i dzielił się na 240.967
równe udziały po 800 zł każdy. Wszystkie udziały należą od chwili przekształcenia
przedsiębiorstwa do Gminy Miasta Radomia.
Skład Zarządu
- do 23.06.2020r.
• Pan Leszek Trzeciak - Prezes Zarządu;
• Pan Paweł Olszewski - Wiceprezes Zarządu ds. technicznych;
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• Pan Jakub Kolecki - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych.
- od 23.06.2020r.
• Pan Leszek Trzeciak - Prezes Zarządu;
• Pan Jakub Kolecki - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych.
Skład Rady Nadzorczej
- do 23.06.2020r. :
• Pan Leszek Ruszczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
• Pani Bożenna Pacholczak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
• Pani Milena Palcewicz - Członek Rady Nadzorczej.
- od 23.06.2020r.
• Pan Leszek Ruszczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
• Pani Elwira Skoczek - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
• Pani Beata Glamowska - Członek Rady Nadzorczej.
Zasoby ludzkie
Przeciętna liczba pracujących w 2020r. w etatach – 447
Przeciętna liczba pracujących w 2020r. w osobach – 449
Eksploatacja sieci wodociągowo- kanalizacyjnych
Łączna długość sieci wodociągowej według stanu na koniec 2020 roku wyniosła 1 001,7 km,
w tym długość:
• sieci rozdzielczej ulicznej 678 km,
• przyłączy do budynków i innych obiektów 323,7 km.
Sprzedaż wody wyniosła 8 mln 923 tys. m3 , w tym:
• zbiorowego zaopatrzenia w wodę 8 mln 871 tys. m3,
• hurt 52 tys. m3
Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej na 31.12.2020 r. wyniosła 631,8 km, w tym:
• sieci sanitarnej 504,4 km,
• ogólnospławnej 5,9 km,
• połączeń do budynków i innych obiektów 121,5 km.
Ilość odebranych ścieków wyniosła 9 mln 60 tys. m3, w tym:
• zbiorowe odprowadzanie ścieków 8 mln 744 tys. m3,
• hurt 187 tys. m3,
• dowożone 129 tys. m3.
Łączna długość sieci kanalizacji deszczowej według stanu na 31.12. 2020 roku wyniosła 344,1 km.
Zostali oni obciążeni za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji
deszczowej za 4 mln 191 tys. m3, w tym:
• 3 mln 46 tys. m3 za wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni utwardzonej,
• 1 mln 145 tys. m3 za wódy opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni dachów.
Z usług wodno-kanalizacyjnych w 2020 roku korzystało 41 671 odbiorców, w tym:
• z usługi dostarczania wody 13 670 odbiorców,
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•
•
•

z usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków 26 810 odbiorców,
z usługi odprowadzania ścieków 442 odbiorców,
z usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych 749 odbiorców.

Ceny netto za usługi wodno-kanalizacyjne:
W okresie
01.01.2020r. –
04.07.2020r.

W okresie
05.07.2020r. –
31.12.2020r
3,71 zł - wszyscy
odbiorcy

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Woda

m3

3,66 zł - wszyscy
odbiorcy

Ścieki

m3

6,03 zł – wszyscy
odbiorcy

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

jednostka

6,04 zł – wszyscy
odbiorcy
okres
rozliczenio
cena
wy
netto

1) w rozliczeniach w oparciu o wskazania
wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego dla:
zł/odbiorca/mc
zł/odbiorca/kw
artał
zł/odbiorca/mc
zł/odbiorca/kw
artał

- dostarczania wody i odbioru ścieków

- dostarczania wody lub odbioru ścieków

2) w rozliczeniach w oparciu o wskazania
wodomierza
dodatkowego, w tym wodomierza mierzącego
ilość wody bezpowrotnie zużytej dla:
- dostarczania wody lub dostarczania wody

miesięczny

4,62

kwartalny
miesięczny

9,82
3,32

kwartalny

5,92

zł/odbiorca/mc
miesięczny
zł/odbiorca/kw
artał
kwartalny

2,02

3) w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu
w budynku wielolokalowym dla:
- dostarczania wody i odprowadzania
zł/odbiorca/mścieków
c
miesięczny

2,02

i
odprowadzania ścieków
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2,02

4) w rozliczeniach na podstawie przepisów
dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody dla:
zł/odbiorca/mc
zł/odbiorca/kw
artał
zł/odbiorca/mc
zł/odbiorca/kw
artał

- dostarczania wody i odprowadzania
ścieków

- dostarczania wody lub odbioru ścieków

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Wody opadowe i roztopowe z:
- powierzchni utwardzonej
- powierzchni dachów

m3
m3

miesięczny

3,60

kwartalny

8,80

miesięczny

2,30

kwartalny

4,90

Okres rozliczeniowy/ zł /rok

1,84
0,78

2. Dane finansowe za 2020r.
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2020r.
OPIS
Kwota
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
95 359 270,36 zł
B. Koszty działalności operacyjnej
101 633 533,57 zł
C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A-B )
- 6 274 263,21 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne
13 378 734,80 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne
2 512 211,50 zł
F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E )
4 592 260,09 zł
G. Przychody finansowe
899 811,56 zł
H. Koszty finansowe
819 230,24 zł
I. Zysk ( strata ) brutto ( F+G-H)
4 672 841,41 zł
J. Podatek dochodowy
1 142 714,37 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (
0 zł
zwiększenia straty )
L. Zysk ( strata ) netto ( I-J-K )
3 530 127,04 zł
Zobowiązania Spółki na dzień 31.12.2020r. ogółem 63 557 638,06 zł, w tym:
1. Długoterminowe 26 874 595,50 zł w tym kredyt inwestycyjny w mBanku 26 874 595,50 zł
2. Krótkoterminowe 36 683 042,56 zł w tym:
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• kredyt inwestycyjny w mBanku 9 083 746,42 zł;
• z tytułu dostaw i usług 2 228 311,85 zł;
• podatków 3 318 098,64 zł;
• wynagrodzeń 1.488 971,69 zł;
• pozostałe 20 563 913,96 zł.
3. Realizacja zadań inwestycyjnych
- przy wykorzystaniu środków pomocowych Unii Europejskiej
1. W 2009 roku zakończono pod względem rzeczowym, a w 2010 roku pod względem
finansowym realizację Projektu pn. ,,Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego
na terenie Gminy Radom - I faza”
W ramach w/w projektu wykonano prace m.in. w zakresie:
• modernizacji SUW „Sławno”
• modernizacji kolektora sanitarnego o dł. 7,6 km,
• przebudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych o dł. 15 km,
• przebudowy i modernizacji sieci wodociągowej o dł. 3,5 km,
• budowy kanalizacji sanitarnej w 5 dzielnicach Radomia o dł. 42 km,
• budowy instalacji do utylizacji osadów ściekowych z instalacją do odwadniania
osadów,
• rozbudowy i modernizacji części wstępnej, mechanicznej oraz 3 ciągów
biologicznego oczyszczania ścieków.
Ogólna wartość Projektu – 209 006 483,27 zł netto
Źródła finansowania:
• 98 883 067,36 zł Fundusz Spójności;
• 79 892 000,00 zł Kredyt inwestycyjny a Pekao S.A. (spłata do 10.04.2020r.);
• 30 231 415,91 zł środki własne.
2. W 2015 roku zakończono pod względem rzeczowym, a w 2016 roku nastąpiło końcowe
rozliczenie pod względem finansowym Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki
wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom – II etap”, który stanowił kontynuację polityki
inwestycyjnej Spółki.
W ramach w/w Projektu wykonano prace m.in. w zakresie:
• modernizacji wybranych ujęć wody i Stacji Uzdatniania Wody,
• modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej o długości ok. 70 km,
• modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 91 km,
• modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 10 km,
• modernizacji i rozbudowy części biologicznej oczyszczalni ścieków,
• rozbudowy gospodarki osadowej ( biogazownia ),
• oraz zakupiono specjalistyczny wóz ciśnieniowy z recyklingiem ( wykorzystywany głównie
do czyszczenia sieci sanitarnych i deszczowych z wykorzystaniem kontynuującego
systemu odzysku wody ).
Ogólna wartość Projektu - 249 774 041,01 zł netto;
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Źródła finansowania:
• 146 761 444,49 zł Fundusz Spójności;;=
• 56 160 355,50 zł Kredyt inwestycyjny w mBanku ( spłata do 01.10.2024r.);
• 2 480 000,00 zł Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska;
• 400 000,00 zł Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska;
• 43 972 241,02 zł środki własne.
3. W 2016 r. został zakończony i rozliczony Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki
wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom – przygotowanie dokumentacji do III etapu”
W ramach w/w Projektu wykonano następujące zadania:
Opracowano dokumentacje projektowe dla budowy i modernizacji sieci wodnokanalizacyjnej z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Śródmieście,
Glinice/Dzierzków, Idalin, Ustronie, Prędocinek, Młodzianów, Gołębiów, Nad Potokiem,
os.
XV-lecie,
Obozisko,
Sadków,
Długojów
i Janiszpol,
Michałów
i Koniówka, Nowa Wola Gołębiowska, Rajec Poduchowny, Zamłynie, Kozia Góra, Kaptur,
Halinów, Kierzków, Południe, Żakowice, Wośniki, Borki, Potkanów, Krychnowice.
Opracowano koncepcje i dokumentację projektową optymalizacji gospodarki osadowej
z hermetyzacją komór biologicznych oraz odzyskiem fosforu z osadów na terenie
oczyszczalni ścieków w Radomiu oraz koncepcji optymalizacji procesu przekształcania
osadu,
Opracowano koncepcję optymalizacji pracy sieci wodociągowej w mieście Radom
w oparciu o matematyczny model hydrauliczny oraz opracowanie koncepcji
modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego w mieście Radom w oparciu
o matematyczny model symulacyjny zurbanizowanej zlewni miejskiej.
Ogólna wartość Projektu - 6 545 029,02 zł netto.
Źródła finansowania:
• 4 477 357,43 zł Fundusz Spójności;
• 2 067 671,59 zł środki własne.
4. Przygotowane – opracowane dokumentacje projektowe stały się bazą dla inwestycji, dla
których Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. podpisały w dnia 17.11.2017 r. umowę
o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0073/17-00 na realizację przedsięwzięcia pn.
„Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom – III etap
inwestycji”, Wartość netto Projektu to koszt ponad 297 mln zł., z czego 188 mln zł będzie
finansowane z dotacji z Funduszu Spójności.
Zakres prowadzonych prac obejmuje:
• modernizację i budowę sieci wodociągowej o długości ok. 48 km,
• modernizację i budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 82 km,
• modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 45 km,
• modernizację obiektów i instalacji technologicznych na Ujęciach Wody wraz
z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej,
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•
•
•

modernizację wybranych SUW i hydroforni,
wykonanie i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan.,
kolejny etap modernizacji oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej,
automatyki i sterowania pracą oczyszczalni
Projekt w trakcie realizacji.
Ogólna wartość Projektu 297 055 535,00 zł netto

5. Spółka jest również obok Uniwersytetu Łódzkiego i firmy FPP Enviro Sp. z o.o. jednym
ze współbeneficjentów Projektu LIFE14CCA/PL/000101 pn. „Adaptacja do zmian klimatu
poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” o nazwie skróconej
„LIFERADOMKLIMA-PL”, którego Beneficjentem Koordynującym jest Gmina Miasta Radomia.
Zasadniczym celem projektu jest stworzenie w Radomiu przestrzeni miejskiej o zwiększonej
odporności na zmiany klimatu, poprzez spowolnienie przepływu wód, w tym wód opadowych
i roztopowych oraz budowę demonstracyjnej zielonej i niebieskiej infrastruktury opartej
na podejściu ekosystemowym.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
• zalew Borki
• rzekę Mleczną
• Potok Północny
• przestrzeń miejską w Radomiu
W listopadzie 2015 r. została podpisana umowa dotacji z Komisją Europejską w sprawie
przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności. Natomiast w grudniu 2015 roku podpisano
umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia. W styczniu 2016 roku została zawarta
umowa partnerska na realizacje projektu LIFE pomiędzy Gminą Miasta Radomia
i współbeneficjentem Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o.
Ogólna wartość Projektu to koszt ponad 24 mln zł, z czego współbeneficjent Wodociągi Miejskie
w Radomiu Sp. z o.o. poniesie koszty w wysokości 8 mln 946 tys. zł.
Projekt w trakcie realizacji.
4. Nakłady poniesione w 2020 r. – ogółem 60 mln 5 tys. zł w tym:
1. Inwestycje własne - 3 mln 561 tys. zł
2. Inwestycje rozliczane z funduszu Spójności (Projekt- III etap inwestycji) - 55 mln 649 tys. zł
3. Projekt LIFE - 795 tys. zł
Ad.4.1 Inwestycje własne - 3 mln 561 tys. zł:
a/ wodociągowe 520 tys. zł
W ramach realizacji zadań inwestycyjnych na sieci wodociągowej w 2020 roku wybudowano
łącznie 1.042,30 m.b. nowych sieci wodociągowych. - efekty rzeczowe dla wybudowanych
sieci wodociągowych
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Lp.

Sieć wodociągowa w ulicach

Zakres robót
Sieć wodociągowa

1.

Brzustowska

Średnica
Ø 110 mm

2.

Nasypowa

Ø 110 mm

120,70

-

-

3.

Wodociągowa Etap II

Ø 110 mm

85,00

-

-

4.

Wodociągowa Etap III

Ø 110 mm

137,00

-

-

5.

Fundowicza

Ø 110 mm

118,00

-

6.

Nowacia

-

Idalińska

150,50
120,50
115,00

-

7.

Ø 160 mm
Ø 110 mm
Ø 110 mm

-

-

8.

m. Sołtyków, Makowiec gm.
Skaryszew
Godowska

Ø 110 mm
Ø 160 mm
Ø 160 mm

78,10
10,00
47,00

-

-

-

-

1.042,30

-

-

9.

RAZEM

(m.b.)
60,50

Przyłącza
wodociągowe
ilość
(m.b.)
-

Pozostałe koszty inwestycji w Zakładzie Wodociągowym związane były z przygotowaniem
do modernizacji budynku techniczno-administracyjnego na terenie bazy przy ul. Filtrowej
oraz modernizacją i rozbudową systemu alarmowego na Ujęciu Wody Potkanów.
b/ kanalizacja sanitarna 1 261 tys. zł
W ramach realizacji zadań inwestycyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej w 2020 roku
wybudowano łącznie 1.702,90 m.b. sieci kanalizacji sanitarnej - efekty rzeczowe dla
wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej.
Lp.

Sieć kanalizacji sanitarnej
w ulicach

Zakres robót
Sieć kanalizacji
sanitarnej (m.b.) Ø 200
mm
-

Odgałęzienia boczne
ilość

(m.b.) Ø 160
mm

1

12,00

1.

Warszawska

2.

Nasypowa

119,00

-

-

3.

Wolanowska

108,80

-

-
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4.

Nowacia

307,10

-

-

5.

Idalińska

106,00

-

-

6.

Radostowska

766,00

56

308

7.

Godowska

26,00

-

-

8.

Starokrakowska, tłoczny
Ø90mm

270,00

-

-

1.702,90

57

320

RAZEM

c/ kanalizacja deszczowa 692 tys. zł
W ramach realizacji zadań inwestycyjnych na sieci kanalizacji deszczowej w 2020 roku
wybudowano łącznie 234,00 m.b. sieci kanalizacji deszczowej – efekty rzeczowe dla
wybudowanych sieci kanalizacji deszczowych
Lp.

Sieć kanalizacji deszczowej
w ulicach

Zakres robót
Sieć kanalizacji
deszczowej

Sieci kanalizacji deszczowej budowa

(m.b.)

1.

Esterki

28,80

2.

Od zbiornika wstępnego
Stawów Godowskich do ul.
Godowskiej

205,20

RAZEM

234,00

Przykanaliki

Przykanaliki

ilość

m.b.

-

-

-

-

d/ zakupy inwestycyjne 1mln 50 tys. zł
Zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 1 mln 50 tys. zł
•
•
•
•
•

zakup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych od Inwestorów prywatnych w ulicach
Skaryszewskiej - bocznej, Wojdana oraz M. Fołtyn – koszt zakupów wyniósł 460 tys. zł.;
zakup środków transportu wyniósł 162 tys. zł.;
zakup urządzeń i narzędzi specjalistycznych dla potrzeb Ujęć Wody oraz Oczyszczalni
Ścieków wg bieżących potrzeb - koszt zakupu wyniósł 223 tys. zł.;
zakup sprzętu komputerowego – koszt zakupów wyniósł 135 tys. zł.;
zakup wartości niematerialnych i prawnych, których koszt wyniósł 70 tys. zł.
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Ad.4.2 Inwestycje rozliczane z funduszu Spójności (Projekt-III etap inwestycji) 55 mln 649 tys. zł.
1. Podstawa realizacji Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej
na terenie aglomeracji Radom – III etap”
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. w dniu 17.11.2017 r. podpisały umowę
o dofinansowanie z Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej (w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu”, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”) Projektu pn.:
„Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno–ściekowej na terenie aglomeracji Radom –
III etap”.
Na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej CCI 2017PL16CFMP019 z dnia 16.10.2018 r.
oraz aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie z dnia 21.07.2020 r. ustalono zakres
kosztów niezbędnych do poniesienia w następującym wymiarze:
 wartość projektu brutto: 363 248 359,00 zł,
 wartość projektu netto: 297 048 735,00 zł,
 wartość kosztów kwalifikowanych: 295 313 290,00 zł,
 wartość wydatków kwalifikowanych: 221 483 267,50 zł,
 dotacja z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko:188 260 777,37 zł.
2.
Zadania odebrane i przekazane na majątek Spółki W.M. w 2020 roku w ramach
w/w Projektu:

Kontrakt nr 2 pn.: „Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej w wybranych ulicach dzielnicy "Śródmieście””. Kontrakt zrealizowany
przez firmę „Inżynieria Rzeszów S.A”. Data podpisania umowy 05.06.2018 r. Kontrakt
zakończono i odebrano w dniu: 16.12.2019 r. Data zawiadomienia o zakończeniu
budowy (uprawomocniona): 28.05.2020 r.

Kontrakt nr 10 pn.: "Budowa i modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej w dzielnicy Planty". Kontrakt zrealizowany przez firmę
INSTAL-GLOB. Data podpisania umowy 11.06.2018 r. Kontrakt zakończono i odebrano
w dniu:
27.12.2019
r.
Data
zawiadomienia
o zakończeniu
budowy
(uprawomocniona): 08.06.2020 r.

Kontrakt 24 pn.: "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej z rozdziałem kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Zubrzyckiego i Rodziny Ziętalów”. Kontrakt
zrealizowany przez firmę PP „Jadex”. Data podpisania umowy 10.10.2018 r. Kontrakt
zakończono i odebrano w dniu: 17.01.2020 r. Data zawiadomienia o zakończeniu
budowy (uprawomocniona): 07.09.2020 r.
3.
W ramach realizacji zadań inwestycyjnych objętych Projektem jw. w 2020 roku:

wybudowano 2 294,2 m sieci wodociągowej;

przebudowano 149,1 m sieci wodociągowej;
wybudowano 5 922,8 m sieci kanalizacji sanitarnej.


213


przebudowano 7 462,01 m sieci kanalizacji sanitarnej.

wybudowano 829,59 m sieci kanalizacji deszczowej.

przebudowano 2 525,04 m sieci kanalizacji deszczowej.
Nakłady inwestycyjne w 2020 roku na realizację przedsięwzięcia wyniosły 55 649 261,96 zł
i zostały sfinansowane w następujący sposób:
 środki własne: 15 164 890,58 zł,
 dotacja z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko:
40 484 371,38 zł.
Ad.4.3 Projekt LIFE - 795 tys. zł
1. Podstawa realizacji Projektu

Umowa o dofinansowanie w formie dotacji nr: LIFE14CCA/PL/000101 z dnia 26.11.2015
r. (LIFERADOMKLIMA-PL) pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną
gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”,

Umowa o dofinansowanie w formie dotacji nr 550/2015/Wn7/GW-MR-LF/D z dnia
10.12.2015 r. pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę
wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”,

Umowa partnerska na realizację projektu LIFE z dnia 08.01.2016 r. pn. „Adaptacja
do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej
Radomia” zawarta między Gminą Miasta Radomia i współbeneficjentem tj.
Wodociągi Miejskim w Radomiu.
Łączny planowany koszt realizacji Projektu netto: 5 841 683 EUR tj. (1 EUR = 4,1609 zł)
= 24 306 659 zł
Planowane koszty kwalifikowane: 5 165 151 EUR tj. (1 EUR = 4,1609 zł) = 21 491 678 zł
Wartość dofinansowania ze środków:

Komisji Europejskiej (Program Life): 2 933 923 EUR tj. (1 EUR = 4,1609 zł) = 12 207 760 zł
NFOŚiGW 1 560 793 EUR tj. (1 EUR = 4,1609 zł) = 6 494 305 zł

W tym Współbeneficjent Projektu Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
Koszt realizacji Projektu netto: 2 703 511 EUR tj. (1 EUR = 4,1609 zł) = 11 249 039 zł
Koszty kwalifikowane: 2 048 117 EUR tj. (1 EUR = 4,1609 zł) = 8 522 010 zł
Wartość dofinansowania ze środków:

Komisji Europejskiej (Program Life): 499 670 EUR tj. (1 EUR = 4,1609 zł) = 2 079 077 zł

NFOŚiGW: 1 450 108 EUR tj. (1 EUR = 4,1609 zł) = 6 033 754 zł
5. Planowane nakłady do poniesienia 2021 r.
Zadania określone w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025”, zadania z Projektu pn. ”Adaptacja do zmian
klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”, zadania
określone w planie inwestycyjnym na 2020 r. - finansowane ze środków własnych, oraz zadania
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wynikające z przedsięwzięć eksploatacyjnych i remontowych są
inwestycyjnymi, które wyznaczyła sobie Spółka do realizacji w 2021 r.

głównymi

celami

Wszystkie zaplanowane zadania mają na celu ciągłe doskonalenie i podwyższanie jakości
świadczonych usług. Spółka na te zadania zaplanowała nakłady w wysokości:
Wyszczególnienie

Planowane
na 2021 r.

1.Wartości
niematerialne
i prawne
2. Rzeczowe aktywa trwałe
w tym:
2.1- Projekt Unijny – III etap
2.2 - Projekt LIFE
2.3 - inwestycje własne
Razem
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nakłady
957 240,00 zł

100.339 838,50 zł
87 761 205,93 zł
5 166 632,57 zł
7 412 000,00 zł
101 297 078,50 zł

7.2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
powstało w 1993 r., w wyniku przekształcenia wydzielonej części likwidowanego
przedsiębiorstwa komunalnego, pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w likwidacji,
w jednoosobową Spółkę Gminy Radomia. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49 470 000 zł.
Od 1 lipca 2012 r., na podstawie umowy Bi/7/2012, zawartej z Gminą Miasta Radomia,
Spółce powierzone zostało wykonywanie zadania własnego Gminy z zakresu lokalnego
transportu zbiorowego, na okres do 30 czerwca 2022 r. (na zasadach Operatora spełniającego
przesłanki tzw. podmiotu wewnętrznego Gminy, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/07
PE i Rady). Od 1 lipca 2016 roku, Spółka realizuje również, na zasadzie powierzenia przez Gminę,
przewozy osób niepełnosprawnych.
Władze Spółki:
1) Zgromadzenie Wspólników, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Radomia - Radosława
Witkowskiego;
2) Rada Nadzorcza:
• Tadeusz Socha
- Przewodniczący Rady
• Zbigniew Rębisz
- Zastępca Przewodniczącego Rady
• Zdzisław Bąkiewicz - Członek Rady
3) Zarząd:
• Krzysztof Zalibowski - Prezes Zarządu
• Robert Dasiewicz
- Członek Zarządu
Majątek Spółki:
TREŚĆ

Stan na koniec roku obrotowego 2020 (zł)

A. Aktywa trwałe w tym:

51 017 848,49

I. Wartości niematerialne i prawne

0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

50 825 251,99

1. Środki trwałe, w tym m.in:

43 946 962,31

− urządzenia techniczne i maszyny

3 158 548,53

− środki transportu

33 727 595,42

− inne środki trwałe

28 053,09

2. Środki trwałe w budowie

172 407,33

III. Należności długoterminowe

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

0,00

V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe w tym:

192 596,50
12 014 080,26
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I. Zapasy

1 078 602,00

II. Należności krótkoterminowe

7 686 612,76

III. Inwestycje krótkoterminowe

2 575 453,42

IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
AKTYWA RAZEM

673 412,08
63 031 928,75

TREŚĆ

Stan na koniec roku obrotowego 2020 (zł)

PASYWA w tym:
A. Kapitał (fundusz własny), w tym:

40 301 389,69

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

49 170 000,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy

1 218,72

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

555 093,62

IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych

- 8 004 048,37

V. Zysk (strata) netto

- 1 720 874,28

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
w Rezerwy
tym:
I.
na zobowiązania, w tym:

22 730 539,06
2 637 438,21

rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
(długoterminowa i krótkoterminowa)

2 637 438,21

II. Zobowiązania długoterminowe, w tym m.in:

6 465 932,67

zobowiązania finansowe wobec pozostałych
jednostek.

6 465 932,67

III. Zobowiązania krótkoterminowe

7 202 930,71

IV. Rozliczenia międzyokresowe

6 424 237,47

PASYWA RAZEM

63 031 928,75

W 2020 roku struktura wszystkich przewozów kształtowała się następująco:
1. Przewozy w komunikacji miejskiej (linie miejskie) - 97%
2. Przewozy zlecone osób niepełnosprawnych - 1,9%
3. Przewozy pozostałe (turystyczne, okazjonalne, na potrzeby wewnętrzne, itp.) - 1,1%.
Komercyjna działalność usługowa Spółki, zgodnie z Aneksem nr 1 do umowy nr Bi/7/2012, miała
charakter uboczny, w zakresie nie większym niż marginalny. Mimo to pozwoliła dodatkowo
wykorzystać potencjał zasobów ludzkich oraz majątku, generując roczny zysk w wysokości
237 tys. zł.
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W ramach działalności dodatkowej wykonywane były:
• usługi autobusowej reklamy zewnętrznej i wewnętrznej;
• przewozy komercyjne;
• usługi diagnostyczne;
• usługi w zakresie naprawy ogumienia;
• sprzedaż paliw, materiałów, biletów w autobusach;
• mycie pojazdów;
• dzierżawa wolnych pomieszczeń, placów i obiektów;
• komercyjne przewozy osób niepełnosprawnych.
W 2020 r. przychody Spółki ze wszystkich rodzajów działalności, po ostatecznym wyliczeniu
należnej rekompensaty z tytułu działalności podstawowej, wyniosły 54 288 tys. zł, przy wartości
poniesionych kosztów w wysokości 55 977 tys. zł. Wynik finansowy brutto Spółki za 2020 r.,
pozostaje
ujemny
i wynosi – 1 690 tys. zł. Wynik finansowy netto, po uwzględnieniu podatku dochodowego
(odroczonego) w wysokości 31 tys. zł, wyniósł – 1 721 tys. zł netto.
Główne inwestycje/projekty realizowane w Spółce w 2020 r. (w zł):
1. Zakup stacjonarnej myjni autobusowej
2. Remont podjazdu do myjni autobusowej
3. Zakup busa dla osób niepełnosprawnych

-

566 700
38 100
60 000

Plan najważniejszych zadań inwestycyjnych, remontów i zakupów na 2021 rok (zł netto):
1. Zakup 9 szt. autobusów elektrycznych 12 m. wraz z 5 szt. ładowarek mobilnych zajezdniowych,
zakup pojazdu technicznego z ładowarką mobilną, budowa stacji szybkiego ładowania
pantografowego z zasilaniem energetycznym (proj. UE POIiŚ) – ok. 2 954,6 tys.,
2. Leasing 5 szt. autobusów 18 m (CNG) – ok. 6 500 tys.,
3. Modernizacja instalacji C.O. i węzła cieplnego w budynku stacji obsługi na terenie zajezdni
autobusowej (zadanie zostanie zrealizowane pod warunkiem pozyskania dotacji zewnętrznej
- rzeczywiste nakłady Spółki zależne będą od poziomu dofinansowania) – ok. 3 000 tys.,
4. Przebudowa instalacji wodociągowej i przyłącza wodociągowego do bazy MPK – ok. 340 tys.,
5. Remont posadzki hali napraw (sekcja C) – ok. 190 tys.,
6. Utwardzenie terenu obok parkingu – ok. 90 tys.,
7. Modernizacja oświetlenia w budynkach zajezdni (w tym: hali napraw, lakierni, silnikowni, stacji
paliw) – ok. 90 tys.,
8. Adaptacja części szatni (I p.) na pomieszczenie socj.-konf. z wyposażeniem – ok. 55 tys.,
9. Zakup systemu monitoringu wewnętrznego I etap – ok. 45 tys.,
10. Remont nawierzchni asfaltowej bazy (naprawy cząstkowe) – ok. 40 tys.
Ogółem nakłady inwestycyjne i wykonawcze na zadania planowane do realizacji w 2021 r.
oraz uwzględnione w Planie finansowym i rozwoju Spółki wynoszą 13 601 118 zł.
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Wielkość i struktura zatrudnienia w 2020 r. (w etatach)
Grupa

2020
ilość

Udział %

Ogółem Spółka

455

100

Stanowiska nierobotnicze

60

13

Stan. robotnicze, w tym:

395

87

- kierowcy

281

62

- zaplecze

102

22

- pozostali

12

3

Pracownicza

Kierunki rozwoju i zmian w 2021 roku.
Działania Zarządu Spółki w 2021 roku koncentrować się będą na zabezpieczeniu zdrowia
pracowników i interesariuszy oraz realizacji działalności Spółki w obliczu sytuacji spowodowanej
utrzymującym się rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2. W miarę możliwości sanitarnych,
ekonomicznych i organizacyjnych, prowadzone będą również zadania rozwojowe,
w szczególności poprzez:
1. Realizację Rocznego Planu Finansowego i Rozwoju MPK w Radomiu Sp. z o.o. na 2021 r.
(z perspektywą inwestycyjną do 2023 roku), w oparciu o aktualną sytuację ekonomiczną
Spółki, możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji (w tym z nowej
perspektywy finansowania UE na lata 2021-2027), ograniczanie kosztów oraz potencjalne
ryzyka, związane m.in. ze zmianą regulacji prawnych, destabilizacją rynku pracy, zmiennością
cen, utrzymaniem płynności finansowej.
2. Sukcesywną odnowę taboru i modernizację zaplecza technicznego, w oparciu o środki własne
Spółki oraz przysporzenia zewnętrzne, w tym:
•

•
•

planowany w lipcu odbiór i wdrożenie do eksploatacji 9 szt. autobusów elektrycznych
Solaris Urbino 12 Electric wraz z infrastrukturą ładującą oraz pojazdem technicznym,
zakupionych przez Spółkę, ze wsparciem UE, w ramach projektu pn. „Rozwój
publicznego transportu zbiorowego w Radomiu poprzez zakup autobusów
elektrycznych wraz z infrastrukturą”,
leasing 5 sztuk autobusów 18 m (CNG),
aplikowanie o dotację w wysokości ponad 25 000 tys. zł na zakup 11 autobusów
elektrycznych 18 m, w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”, wdrażanego
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przez NFOŚiGW (projekt Spółki przeszedł pozytywnie ocenę formalną i pozostaje
w trakcie oceny merytorycznej; w przypadku decyzji o przyznaniu dofinansowania,
dostawa elektrobusów planowana jest w 2023 r.).
3. Stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w Spółce,
przede wszystkim na bazie procedur i działań związanych z przeciwdziałaniem epidemii
„koronawirusa”, także poprzez realizację instrukcji procesowych BHP oraz zadań
inwestycyjnych ukierunkowanych na poprawę warunków pracy.
W 2021 roku Zarząd Spółki będzie kontynuował działania zmierzające do przedłużenia okresu
obowiązywania umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie przewozów autobusowych,
w ramach lokalnego transportu zbiorowego Gminy Miasta Radomia, tzw. „umowy powierzenia”,
zawartej na okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2022 r. Pozwoli to utrzymać stabilność
ekonomiczną Spółki i znacząco zwiększyć jej zdolności inwestycyjne.
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7.3. Przedsiębiorstwo produkcyjno–usługowo–handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.
Dane Spółki
PPUH RADKOM Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym
przez Sąd Rejonowy Lublin–Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, pod nr KRS
0000158960.Do Gminy Miasta Radomia należy 100% kapitału, tym samym jest ona jedynym
udziałowcem Spółki.
Na koniec 2020 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 72 284 500 zł i był podzielony na 144 569
udziałów o wartości 500 zł każdy. W 2020 r. nie nastąpiła żadna zmiana w kapitale zakładowym.
W lutym 2021 r. Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o 200 000 zł,
do kwoty 72 484 500 zł. Czterysta nowoutworzonych udziałów o wartości 500,00 zł każdy
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki objęła w całości Gmina Miasta Radomia.
Zakres działalności spółki i jej model biznesowy
Do podstawowych zadań PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. należy:
• zbieranie i transport odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK),
• eksploatacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych,
• eksploatacja składowiska odpadów,
• organizacja gospodarki odpadami przemysłowymi,
• magazynowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz pochodzących
z awarii,
• utylizacja gazu składowiskowego oraz przetwarzanie go na energię elektryczną
i cieplną w elektrociepłowni,
• prowadzenie PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych),
• edukacja ekologiczna.
PPUH „RADKOM” zarządza Komunalnymi Instalacjami, które zostały umieszczone na liście
Marszałka Województwa Mazowieckiego prowadzonej na podstawie art. 38b Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 701 z późn. zm.):
•
•
•

instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych (ZUOK),
instalacja do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów (ZUOK),
składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

W 2020 r. do RADKOM ogółem przyjętych zostało 180 508 Mg odpadów z miasta Radomia
i regionu radomskiego. Zestawienie ilości odpadów przyjętych do ZUOK i na składowisko
przedstawiono w poniższej tabeli.
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1.
a)
b)
c)
2.
3.

Miejsce Przekazania

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01)
Odpady surowcowe zbierane selektywnie
Pozostałe odpady
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
Ogółem odpady przyjęte do RADKOM

170 434
119 444
27 890
23 100
10 074
180 508

Udział w strumieniu
dostarczonych
odpadów [%]

Lp.

Ilość wszystkich
odpadów [Mg]

Tabela Zestawienie ilości odpadów przyjętych do RADKOM z uwzględnieniem odpadów
przekazanych na składowisko i do ZUOK
2020 r.

94,4
66,2
15,4
12,8
5,6
100,0

Spośród 63 gmin tylko 5 wykorzystało możliwość zawarcia umowy na zagospodarowanie
odpadów w instalacjach zarządzanych przez PPUH RADKOM Sp. z o.o. i ogłosiło przetargi
na usługę transportową. Są to gminy: Radom, Kowala, Zwoleń, Miasto Pionki i Białobrzegi.
Pozostałe 58 gmin z regionu zawarło umowy na odbiór odpadów wraz z zagospodarowaniem.
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) stanowi nowoczesny system mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów. Zakład składa się z pięciu segmentów technologicznych:
• linii segregacji odpadów zmieszanych,
• kompostowni odpadów zielonych zbieranych selektywnie oraz frakcji organicznej
wysegregowanej z odpadów zmieszanych,
• linii przerobu odpadów budowlanych i podobnych,
• linii przerobu odpadów wielkogabarytowych i podobnych,
• linii przygotowania komponentów do produkcji RDF.
W 2020r. do odzysku do ZUOK przyjętych zostało łącznie 170 434 Mg odpadów. Zestawienie
odpadów przyjętych do odzysku w ZUOK przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela Zestawienie ilości odpadów przyjętych do odzysku w ZUOK
2020r.
Lp.

Ilość
[Mg]

Rodzaje odpadów

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Frakcja sucha odpadów komunalnych
2 zbieranych selektywnie oraz odpady zbierane
selektywnie
3 Pozostałe odpady
Ogółem
1

Udział
w ogólnej ilości
[%]

119 444

70,1

27 890

16,4

23 100
170 434

13,6
100,0

W wyniku segregacji odpadów na liniach technologicznych ZUOK odzyskano
17 377 Mg odpadów o charakterze surowców wtórnych, posiadających wartość handlową, które
następnie zostały sprzedane.
Składowisko odpadów
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zostało oddane do użytkowania
w roku 1988. Składowisko zlokalizowane jest na terenie po byłej kopalni piasków i żwirów,
zaprojektowane zostało jako składowisko podpoziomowo-nadpoziomowe. Obecnie, ze względu
na ilość zdeponowanych już odpadów jest eksploatowane nadpoziomowo.
Powierzchnia składowiska wynosi 20,10 ha, z czego na czynną powierzchnię eksploatacyjną
przypada 12,25 ha. Przewidywana ilość odpadów, która może być przyjęta to ok. 4,0 mln m3.
Wielkość ta może ulec zmianie, gdyż jest ona uzależniona m.in. od efektywności pracy Zakładu
Utylizacji Odpadów Komunalnych, sposobu zagęszczania odpadów na kwaterach składowiska
oraz efektywności prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów. Nagromadzenie odpadów
pod koniec roku 2020r. wynosiło 3 567 765 m3 (zgodnie z operatem geodezyjnym z listopada
2020r.).
Składowisko jest obiektem posiadającym zabezpieczenia przed negatywnym wpływem
na środowisko, w skład którego wchodzą:
• system uszczelnienia,
• system drenażu zbierający odcieki,
• system odgazowania z wykorzystaniem biogazu w elektrociepłowni biogazowej
na terenie ZUOK.
Odbiorcą odcieków ze składowiska jest miejska oczyszczalnia ścieków, położona w pobliżu,
po drugiej stronie rzeki Mlecznej.
Składowisko odpadów jest monitorowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa. Wszystkie badania monitoringowe dotyczące składowiska służą do analizy wpływu
składowiska na środowisko naturalne i dokumentowane są raportami z badań.
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Laboratorium
Laboratorium zakładowe służy do nadzorowania prawidłowego przebiegu procesów
kompostowania odpadów biodegradowalnych zebranych selektywnie oraz frakcji organicznej
(0-80 mm) mechanicznie wydzielonej z odpadów komunalnych zmieszanych.
Wyrywkowo prowadzone są badania wsadu frakcji organicznej wydzielonej mechanicznie
oraz każdorazowo przy załadunku materiału z odpadów biodegradowalnych zebranych
selektywnie
w zakresie:
• wilgotności,
• odczynu pH,
• zawartości substancji organicznej,
• węgla organicznego,
• azotu.
Ciągła kontrola i pomiar wilgotności w kompostowanym materiale w hali intensywnego
kompostowania prowadzona jest w celu zachowania właściwych parametrów procesu.
Frakcja organiczna (0-80 mm) mechanicznie wydzielona z odpadów komunalnych zmieszanych
po zakończeniu procesu intensywnego kompostowania w hali poddawana jest sprawdzeniu
na zawartość parametru AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie
tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni). Na zakończenie procesu mechaniczno-biologicznego
przetwarzania frakcji organicznej prowadzone są badania w zakresie: wilgotność, strata prażenia,
zawartość węgla organicznego oraz AT4. Materiał powstały po procesie mechaniczno–
biologicznego przetworzenia kwalifikowany jest jako stabilizat (odpad o kodzie 19 05 99),
następnie po przesianiu na sicie o wielkości oczek do 20 mm jest stosowany do odzysku
na składowisku odpadów jako odpad o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający
wymaganiom (nienadający się do wykorzystania).
Co najmniej dwa razy w roku laboratorium zleca badania określające udział odpadów ulegających
biodegradacji w masie odpadów o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 powstałych
z odpadów komunalnych o frakcji o wielkości powyżej 80 mm przekazywanych do składowania.
Badania wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów ulegających biodegradacji (Dz.U. 2017 poz .2412).
Rotacyjny magazyn odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
Rotacyjny magazyn odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne został oddany
do użytkowania w 1999r. w celu zapewnienia racjonalnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami
gospodarki odpadami. Celem jego jest poprawa pracy składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne poprzez wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych typu świetlówki,
akumulatory, baterie, przeterminowane lekarstwa, opakowania po środkach ochrony roślin,
opakowania po farbach itp. ze strumienia odpadów komunalnych, oraz zgromadzenie większej
ilości odpadów jednorodnych, dla lepszego wykorzystania środków transportu przed
skierowaniem odpadów do ostatecznego odbiorcy.
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Do magazynu rotacyjnego przyjmowane są odpady od różnych podmiotów gospodarczych,
pochodzące z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie Gminy Miasta Radomia
oraz wysegregowane na liniach technologicznych ZUOK. Zestawienie ilości odpadów przyjętych
do magazynu przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela Zestawienie ilości odpadów przyjętych do magazynu rotacyjnego
2020r.
Ilość odpadów przyjętych do rotacyjnego magazynu ogółem
[Mg]
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RADKOM współpracuje w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi, w tym
niebezpiecznymi z przedsiębiorstwami zajmującymi się odzyskiem i unieszkodliwianiem
odpadów, które posiadają stosowne decyzje administracyjne w tym zakresie.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Od 2012r. w PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. prowadzony jest w punkt zbiórki odpadów
problemowych, który w związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie gospodarowania
odpadami od 01.07.2013r. zastąpiono Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Punkt wyposażony jest w elektroniczną najazdową wagę samochodową podłączoną do systemu
komputerowego, rampę wyładunkową, 10 kontenerów typu Kp 5,5 m3 z opisem rodzaju
zbieranego odpadu.
W punkcie odbierane są:
•
•
•
•
•
•
•

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE),
odpady z tworzyw sztucznych,
odpady zielone (trawa, gałęzie, itp.)
odpady budowlane (gruz betonowy, ceglany, szkło okienne, drewno),
odpady wielkogabarytowe,
odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych,
przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie.

Punkt selektywnego zbierania odpadów
w oparciu o umowę z gminą miasta Radomia.

komunalnych

(PSZOK)

prowadzony

jest

Zestawienie rodzaju i ilości zebranych odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych
Ilość odpadu
L.p. Kod odpadu
Rodzaj odpadu
w 2020 [Mg]
1.
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
0,780
2.
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,000
3.
15 01 07
Opakowania ze szkła
16,560
4.
16 01 03
Zużyte opony
124,840
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5.

17 01 01

6.

17 01 07

7.
8.
9.
10.
11.

17 06 04
20 01 01
20 01 21*
20 01 28
20 01 32

12.

20 01 35*

13.

20 01 36

14.
15.
16.
Razem

20 01 40
20 02 01
20 03 07

Odpady
betonu
oraz gruz
z rozbiórek
i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych
materiałów
ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione
w 17 01 06
Materiały izolacyjne
Papier i tektura
Zużyte źródła światła
Farby, tusze, farby drukarskie
Przeterminowane lekarstwa
Zużyte
urządzenia
elektryczne
i
elektroniczne
inne
niż
wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Zużyte
urządzenia
elektryczne
i
elektroniczne
inne
niż
wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne
składniki
Metale
Odpady ulegające biodegradacji
Odpady wielkogabarytowe

13,440

3 750,059

23,780
13,580
0,025
0,000
0,000
59,340

32,875

26,180
191,520
488,495
4 741,474

Zagospodarowanie gazu składowiskowego
Instalacja do ujęcia i odzysku gazu składowiskowego pracuje od 2008r. W wyniku spalania gazu
składowiskowego produkowana jest energia elektryczna oraz ciepło, które jest wykorzystywane
do ogrzewania pomieszczeń ZUOK oraz wody do celów socjalno–bytowych.
W roku 2020 zutylizowano 134 985 m3 gazu składowiskowego, co stanowiło 91,73%
w porównaniu do poziomu z 2019r.
Ciepłe lato, połączone z gwałtownymi opadami atmosferycznymi spowodowały, że duże ilości
deszczu zalewały nieckę składowiska. Powyższa sytuacja miała wpływ na ilość jak i na jakość
biogazu.
Mała ilość biogazu, niska zawartość metanu poniżej 42% oraz duża wilgotność biogazu
uniemożliwiały praktycznie uruchomienie agregatu prądotwórczego. Pracowała tylko kotłownia
na współspalaniu biogazu z gazem ziemnym.
Promocja i edukacja ekologiczna
Rok 2020 stanowił przełom w prowadzonych przez RADKOM działaniach z zakresu krzewienia
szeroko pojętej edukacji ekologicznej. W pierwszych dwóch miesiącach roku kontynuowano
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zapoczątkowane w latach poprzednich prace i zadania, dotyczące kształtowania pozytywnego
wizerunku Spółki na zewnątrz. Dbano o dobry odbiór medialny Spółki oraz kształtowanie
właściwej pozycji na rynku. Szczególny nacisk położono na prowadzenie działań z zakresu
szeroko pojętej edukacji ekologicznej społeczeństwa. Prowadzono także konkurs zbiórki
odpadów w placówkach oświatowych.
Wraz z ogłoszeniem w Polsce w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii wszelkie działania
podejmowane dotychczas przez Spółkę w zakresie edukacji ekologicznej uległy zawieszeniu.
Zakaz organizacji imprez oraz fakt zamknięcia placówek oświatowych wpłynął na zawieszenie
zaplanowanych i prowadzonych przez Spółkę działań. Jednakże nie zaprzestała ona całkowicie
ich realizacji, a trwający w placówkach oświatowych konkurs w momentach odmrażania
edukacji był kontynuowany. Dokonano przedłużenia jego realizacji do IV 2021 roku. Jeżeli
placówki szkolne nie zostaną ponownie zamknięte, konkurs zostanie zakończony wraz z rokiem
szkolnym 2020/2021.
Podobnie jak w latach wcześniejszych, tak i w roku 2020, w ramach działań promujących postawy
ekologiczne wśród dzieci i młodzieży zorganizowano kolejną edycję konkursu „Szkoła Przyjazna
Środowisku”.
Konkurs skierowany został do szkół podstawowych z terenu Radomia. Głównym jego celem było
przekonanie dzieci i młodzieży do realizacji w praktyce codziennego życia zasad ochrony
środowiska. Konkurs składał się z czterech zadań:
• Zadanie 1 „Odpady segregujesz – środowisko ratujesz!”
• Zadanie 2 „Ekoprzedstawienie pokażcie na scenie”
• Zadanie 3 „Drugie życie odpadów”
• Zadanie 4 „Gospodarka odpadami ważna rzecz, zobaczcie sami!”.
Tabela Zestawienie rodzaju i ilości zebranych surowców wtórnych i odpadów z konkursu
szkolnego „Szkoła Przyjazna Środowisku"
Ilość odpadu
L.p.
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
w 2020 [kg]
1
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
72 360
2
15 01 02
Opakowania PET
2 740
3
15 01 02
Nakrętki PET
4 548
4
20 01 34
Zużyte baterie
1 212
5
15 01 04
Opakowania z metali
320
Razem
81 180
Władze Spółki
Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.
W 2020r. Spółka reprezentowana była przez Zarząd dwuosobowy w składzie:
•

Pan Waldemar Marian Kordziński – Prezes Zarządu,
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• Pan Zbigniew Józef Banaszkiewicz – Wiceprezes Zarządu.
W 2020r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:
- Pan Sławomir Ireneusz Bukowski – przewodniczący,
- Pan Mariusz Piotr Tomczak – wiceprzewodniczący,
- Pani Aleksandra Flis – sekretarz.
W dniu 15 stycznia 2021r. do składu Rady został powołany Pan Paweł Cyganik.
Zasoby ludzkie w spółce
Na koniec 2020r. w Spółce były zatrudnione 303 osoby (spadek w stosunku do stanu
z końca 2019r. o 2,26%), w tym ilość zatrudnionych kobiet wyniosła 103 osoby.
Przeciętne zatrudnienie w etatach za cały rok wyniosło 304 (spadek o 2,56%).
Inwestycje/projekty realizowane w Spółce w 2020r.
W 2020r., po okresie bardzo dużych nakładów inwestycyjnych w latach 2018-2019, wydatki
inwestycyjne znacznie spadły, a największe z nich zostały przeznaczone na zakup pojazdu
hakowego, utwardzanie terenu pod magazyn odpadów i RDF oraz na monitoring wizyjny
składowiska.
Zwięzła informacja o stanie finansów spółki na koniec 2020r.
Spółka zamknęła rok 2020 zyskiem netto w wysokości 5 150 004,87 zł osiągając rentowność
sprzedaży netto w wysokości 6,0%.
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 77 544 906,07 zł. Dominującą wielkością
w strukturze sprzedaży jest sprzedaż usług przyjmowania odpadów komunalnych innych niż
niebezpieczne i obojętne, która stanowi 81,57%. Przychody ze sprzedaży ogółem w 2020 r.
wzrosły w stosunku do roku 2019 o 33,64%.
Koszty działalności według rodzajów osiągnęły poziom 69 150 168,87 zł. W roku 2020 nastąpił
wzrost kosztów o 24,58% w stosunku do 2019 r. Największy wzrost o 63,66 % odnotowano
w pozycji amortyzacja, a także w pozycjach: podatki i opłaty o 31,57% i świadczenia na rzecz
pracowników o 30,04%.
W 2020 r. nastąpił wzrost wskaźników płynności, co wskazuje na brak zakłóceń w terminowym
regulowaniu wymaganych zobowiązań w Spółce. Wskaźniki rentowności w 2020 r. utrzymały się
na poziomie zbliżonym do roku 2019. Obrót należności w dniach uległ nieznacznemu skróceniu
z 38 do 36 dni.
Wyniki osiągnięte w 2020 r. pozytywnie rokują dalszą działalność gospodarczą Spółki, plan na
rok 2021 zakłada osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego.
Majątek Spółki
Wartość majątku trwałego netto na koniec 2020r. wyniosła 86 048 563,02 zł. Stan majątku
trwałego w 2020r. przedstawia poniższa tabela.
Tabela Majątek trwały
Rodzaj majątku
Rzeczowy majątek trwały

Na dzień 31.12.2020r.
85 209 077,44
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Wartości niematerialne i prawne
Inwestycje długoterminowe
Należności długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Razem

6 779,12
689 358,44
135 721,90
7 626,12
86 048 563,02

Przewidywany rozwój działalności spółki w roku 2021 i latach następnych
1. Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i współpraca
z gminami Regionu Radomskiego.
2. Współpraca z 63 gminami radomskiego regionu gospodarki odpadami w zakresie
zagospodarowania odpadów w procesach:
• mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się
w całości lub w części do odzysku,
• przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów
oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków
wspomagających uprawę roślin,
• składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania
zmieszanych
odpadów
komunalnych
oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania
odpadów komunalnych.
3. Kontynuacja działań mających na celu dostosowanie Spółki do zmieniającego się prawa
w zakresie gospodarki odpadami, w tym dostosowanie się Spółki do spełnienia wymogów
określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018r.
ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT).
4. Kontynuowanie prac mających na celu uruchomienie poniższych inwestycji
na składowisku odpadów:
• budowa podczyszczalni odcieków z ZUOK oraz ze składowiska;
• modernizacja odgazowania,
• rozbudowa składowiska.
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7.4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała
w grudniu 2013 r. w wyniku przekształcenia likwidowanej jednostki budżetowej pod nazwą
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w likwidacji w jednoosobową Spółkę Gminy Radomia. Kapitał
zakładowy Spółki wynosi 102 483 000,00 zł (powiększony o dokapitalizowanie w kwocie
9 700 000,00 zł nie zarejestrowane w KRS do dnia sporządzenia sprawozdania).
Od stycznia 2016 r., na podstawie umowy powierzenia zawartej z Gminą Miasta Radomia, Spółce
powierzone zostało wykonywanie zadania własnego Gminy świadczenie usług o szczególnym
interesie gospodarczym polegających na udostępnianiu obiektów sportowych i rekreacyjnych.
Pomimo, że przychody w okresie pandemii zmniejszyły się o 90 % w stosunku do roku
poprzedniego Spółka nie ma zagrożenia utraty płynności. Spółka działa na podstawie umowy
powierzenia zadań przez Gminę Miasta Radom. Większość obiektów udostępniana jest
nieodpłatnie. Przychody Spółka posiada głównie z pływalni Neptun, Orka i Delfin. Gmina
rekompensuje Spółce koszty udostępniania pomniejszone o uzyskane przychody. Na dziś nie ma
zagrożenia, że Gmina nie dokona rekompensaty.
Ponadto Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o. o. wystąpił w ramach tarczy
antykryzysowej o subwencję/pożyczkę z PFR, którą otrzymał w wysokości 1 252 334,00 zł jak
również zaakceptowano wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń z PUP na kwotę 925 093,23
zł. którą MOSiR otrzymał.
Majątek Spółki
TREŚĆ

Stan na koniec roku
obrotowego 2020
(zł)

A. Aktywa trwałe w tym:

203 716 958,80

I. Wartości niematerialne i prawne

9 461,16

II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

0,00

1. Środki trwałe, w tym m.in:

0,00

Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)

11 575 654,70

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

71 783 615,78

urządzenia techniczne i maszyny

306 391,36

środki transportu

151 881,47

inne środki trwałe

446 228,22

2. Środki trwałe w budowie

119 443 726,11

III. Należności długoterminowe

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00
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B. Aktywa obrotowe w tym:

22 818 143,97

I. Zapasy

47 440,00

II. Należności krótkoterminowe

13 486 849,16

III. Inwestycje krótkoterminowe

9 198 771,79

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

85 083,02

AKTYWA RAZEM

226 535 102,77

TREŚĆ

Stan na koniec roku
obrotowego 2020

PASYWA w tym:

95 965 355,68

A. Kapitał (fundusz własny), w tym:

102 483 000,00

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

0,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy

0,00

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

IV. Pozostałe kapitały rezerwowe

9 700 000,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-11 206 744,63

VI. Zysk (strata) netto

-5 012 121,69

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
w
tym:
I. Rezerwy
na zobowiązania, w tym:

130 569 747,09
2 246 285,24

- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
(długoterminowa i krótkoterminowa)

2 246 285,24

II. Zobowiązania długoterminowe, w tym m.in:

75 849 250,50

- zobowiązania finansowe wobec pozostałych
jednostek
III. Zobowiązania krótkoterminowe

0,00
18 609 498,21

IV. Rozliczenia międzyokresowe

33 864 713,14

PASYWA RAZEM

226 535 102,77

W 2020 roku struktura przychodów kształtowała się następująco:
• usługi udostępniania hali
- 2 %;
• usługi udostępniania boisk piłkarskich - 4 %;
• usługi udostępniania basenów
- 18 %;
• usługi Muzeum Rowerów, CIT
- 0 %;
• przychody ze sprzedaży towarów
- 1 %;
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•
•
•
•

ośrodek Borki
lodowisko sztuczne
korty tenisowe
rekompensata eksploatacyjna

- 1 %;
- 2 %;
- 2 %;
- 70 %.

Komercyjna działalność usługowa Spółki, polega głównie na wynajmie powierzchni reklamowych,
powierzchni pod prowadzenie działalności gospodarczej, sprzedaż towarów w punktach
handlowych prowadzonych przez MOSIR, organizacji imprez komercyjnych oraz prowizji
ze sprzedaży biletów.
W 2020 r. przychody Spółki ze wszystkich rodzajów działalności, po ostatecznym wyliczeniu
należnej rekompensaty z tytułu działalności podstawowej wyniosły 14 978 122,49 zł., przy
wartości poniesionych kosztów w wysokości 19 990 244,18 zł. Wynik finansowy brutto Spółki
za 2020 r., pozostaje ujemny i wynosi – 5 012 121,69 zł.
Nakłady poniesione w 2020 roku na budowę, ulepszenie oraz nabycie środków trwałych (w zł)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

budowa Hali Sportowo- Widowiskowej
budowa Hali Tenisowej
doposażenie pływalni NEPTUN
wyposażenie i sprzęt sportowy Hali
budowa Stadionu piłkarskiego
budowa dróg służących RCS
budowa toru do nart wodnych Borki
dostosowanie oświetlenie Stadion ul. Narutowicza
budowa parkingu przy ul. Bulwarowej
remont boiska sztucznego ul. Rapackiego
obsługa obligacji

RAZEM

24 475 829,02;
71 000,00;
800,00;
1 531,71;
1 565 818,65;
3 421 068,46;
41 014,32;
2 704 000,00;
381 300,00;
894 113,09;
1 205 755,35.
34 762 230,60

Plan najważniejszych zadań inwestycyjnych, remontów i zakupów na 2021 rok (w kwotach
netto)
Zadanie Nr 1 "Budowa hali sportowo-widowiskowej,
stadionu piłkarskiego przy ul. Struga oraz dróg służących
obsłudze RCS"
50 993 173,74
z tego finansowane:
a) ze środków własnych

7 995 055,56

b) obligacje

42 916 817,37

c) ze środków MSiT

81 300,81

Ogółem nakłady inwestycyjne na zadania planowane na 2021 r. oraz uwzględnione
w Planie finansowym i rozwoju Spółki MOSiR wynoszą 50 993 173,74 zł.
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Wielkość i struktura zatrudnienia
Grupa

2020

Pracownicza

Ilość

Udział %

Ogółem Spółka

112

100

Stanowiska
nierobotnicze

53

47

Stan. robotnicze,
w tym:

59

53

Kierunki rozwoju i zmian w 2021 roku.
Działania Zarządu Spółki w 2021 roku koncentrować się będą na zabezpieczeniu zdrowia
pracowników i interesariuszy oraz realizacji działalności Spółki w obliczu sytuacji spowodowanej
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W miarę możliwości sanitarnych, ekonomicznych
i organizacyjnych, prowadzone będą również zadania rozwojowe, w szczególności poprzez:
•

•

•

realizację Rocznego Planu Finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu
Sp. z o.o. na 2020 r. w oparciu o aktualną sytuację ekonomiczną Spółki, możliwości
pozyskania, ograniczanie kosztów oraz potencjalne ryzyka, związane m.in. ze zmianą
regulacji prawnych, destabilizacją rynku pracy, zmiennością cen, utrzymaniem płynności
finansowej;
realizację prowadzonych inwestycji mających na celu zwiększenie bazy sportowej Gminy
Miasta Radom. Poprzez poszerzanie bazy sportowej Gminy Miasta Radomia Spółka będzie
wspomagać działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
oraz promocji turystyki, oraz organizować różnego rodzaju imprezy komercyjne;
stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w Spółce,
przede wszystkim na bazie procedur i działań związanych z epidemią „koronawirusa”,
a także poprzez realizację instrukcji procesowych BHP, okresowych przeglądów stanowisk
pracy oraz reagowanie na bieżące sytuacje i sygnały pracowników.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z o.o. nadal będzie wykonywać zadania
własne Gminy miasta Radomia o charakterze użyteczności publicznej w zakresie kultury
fizycznej i turystyki oraz utrzymywać tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe.
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7.5. Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” SA
1. Dane spółki:
Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna
ul. Żelazna 7
26-616 Radom
NIP: 796-01-01-620
REGON: 670929493
KRS 0000050068
Struktura udziałowa:
Gmina Miasta Radomia - 99,56%
Pozostali - 0,44%
2. Zakres działalności spółki i jej model biznesowy:
PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych
PKD 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów
PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej
i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
PKD 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
towarów
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Model biznesowy Spółki zakłada:
•
•
•
•
•
•

bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców Radomia oraz dla przedsiębiorców;
dbałość o sprawne funkcjonowanie sieci przesyłowej;
optymalizację kosztów wytwarzania ciepła poprzez stopniowe wdrażanie nowych
rozwiązań technologicznych;
realizację działań proekologicznych związanych z redukcją emisji gazów i pyłów
do atmosfery;
poprzez wysoki standard usług zachęcanie przedsiębiorców i developerów do korzystania
z dostaw ciepła systemowego;
pozyskiwanie nowych klientów.
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3. Władze Spółki:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Rada Nadzorcza:
• Grzegorz Wykowski – Przewodniczący
• Robert Rutkowski – Zastępca Przewodniczącego
• Michał Hernik – Sekretarz
• Sylwester Winiarski – Członek
• Artur Dąbrowski - Członek
Zarząd:
• Tomasz Nita – Prezes Zarządu
• Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu
Prokura:
Barbara Kaleta – Prokurent
4. Zasoby ludzkie w Spółce:
stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r.: 258
5. Inwestycje/ projekty realizowane w spółce w 2020 r.
Główne działania w ramach zatwierdzonego na rok 2020 planu inwestycyjnego:
• modernizacja sieci ciepłowniczych o łącznej długości 365,30 m.b.;
• budowa nowych odcinków sieci o łącznej długości 1965,92 m.b.;
• rozbudowa 4 węzłów cieplnych o panel wody ciepłej;
• budowa 3 nowych węzłów cieplnych;
• modernizacja układu pomp obiegowych w Wydziale Wytwarzania „Południe”;
• budowa UPS na pompie uzupełnień w Wydziale Wytwarzania „Północ”;
• modernizacja zasilania taśmociągów nawęglania kotłów wodnych w Wydziale
Wytwarzania „Północ”.
W 2020 r. Spółka realizowała i nadal realizuje projekt pn. „Dostosowanie źródeł ciepła
do wymagań Konkluzji BAT” w ramach programu inwestycyjnego „RADPEC 2023+”. Projekt
polega na budowie i przebudowie instalacji oczyszczania spalin dla kotłów WR25
funkcjonujących w Ciepłowni Południe i Ciepłowni Północ:
• wybrano Inżyniera Umowy oraz Generalnego Wykonawcy inwestycji;
• pozyskano finansowanie dla projektu;
• Generalny Wykonawca rozpoczął prace projektowe i uzyskanie decyzji
administracyjnych do realizacji inwestycji;
• przekazano teren budowy ciepłowni Południe generalnemu wykonawcy;
• rozpoczęto prace demontażowe.
Drugi projekt to budowa źródła kogeneracyjnego o mocy ok 75 MWt/22 MWe:
• opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i rozpoczęto proces
wyboru Generalnego Wykonawcy.
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6. Zwięzła informacja o stanie finansów spółki na koniec 2020 r.:
Spółka w 2020 roku osiągnęła zysk brutto w wysokości 6 743 416,28 zł, który
po uwzględnieniu rozliczeń z tytułu podatku dochodowego pozwolił uzyskać wynik netto
w wysokości 1 647 980,18 zł.
7. Majątek spółki:
Bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2020 r. wykazał po stronie pasywów
i aktywów sumę 192 334 247,18 zł.
8. Planowane inwestycje oraz kierunki rozwoju:
• rozbudowa Systemu Miejskiej Sieci Ciepłowniczej polegająca na przyłączeniu
nowych odbiorców ciepła (planowana moc przyłączeniowa 5,24 MW);
• przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii elektrycznej;
• przedsięwzięcia w zakresie nowych źródeł ciepła (budowa bloku kogeneracyjnego
na terenie ciepłowni „Południe”, modernizacja istniejących źródeł ciepła
w zakresie
ograniczenia
emisji
do poziomów
określonych
w Konkluzjach BAT);
• zakupy inwestycyjne (m.in. aktualizacja oprogramowania zabezpieczającego
systemy komputerowe Spółki).
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7.6. Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o.o.
Ogólna charakterystyka Spółki.
1) Nazwa i adres podmiotu gospodarczego.
Radomskie
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego
„Administrator”
Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, przy ul. Waryńskiego 16a powstała 13
grudnia 1995 r.
2) Forma prawna
RTBS „Administrator” Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Waryńskiego 16a w 2020 r. działał
w oparciu o:
• Ustawę z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 2195 ze zm.),
• Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 611
ze zm.),
• Ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity:
Dz. U. 2019, poz.505, ze zm.),
• Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity:
Dz. U. 2019 roku, poz. 712 ze zm.),
• Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity:
Dz. U. 2019 roku, poz. 1145 ze zm.),
• Umowę Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Repertorium A Nr 3532/2020 Akt
Notarialny z dnia 29-05-2020 r.).
Akt założycielski Spółki spisano w formie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 2680/94 dnia 20
kwietnia 1994 r. dla Zarządu Budynków Komunalnych „Administrator” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością. Aktem Notarialnym Rep. A Nr 3049/94 z dnia 19.11.2004 r.
wprowadzono zmiany w Umowie dotyczące przystąpienia WPEC w Radomiu do Spółki,
na okoliczność, której złożono niezbędne oświadczenia. W dniu 13 grudnia 1995 roku zgodnie
z Aktem Notarialnym Rep. A Nr 6353/95 przekształcono Zarząd Budynków Komunalnych
„Administrator” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego „Administrator” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3) Wpis do Rejestru Sądowego.
Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy sygn. akt. VNS
Rej. H 141/94 w dniu 21 kwietnia 1994 roku dokonano wpisu Spółki do Rejestru Handlowego Dział
„B” RHB Nr 1349. Od 20.06.2002 r. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem: 0000119241.
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4) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):796 00 24 084 (nadany przez II Urząd Skarbowy
w Radomiu).
5) Spółka posiada numer identyfikacyjny REGON 670704475.

Przedmiot działalności Spółki.
Przedmiotem
działalności
Spółki
zgodnie
z Polską
Klasyfikacją
Działalności
w zakresie wynikającym z Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
opisanymi w ust. 1 i 2 są:
1) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych (PKD 4120Z),
2) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 4311Z),
3) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 4312Z),
4) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 4321Z),
5) wykonywanie instalacji wodno–kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych (PKD 4322Z),
6) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 4329Z),
7) tynkowanie (PKD 4331Z),
8) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 4332Z),
9) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 4333Z),
10) malowanie i szklenie (PKD 4334Z),
11) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 4339Z),
12) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 4391Z),
13) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
4399Z),
14) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 6810Z),
15) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
(PKD 6820Z),
16) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 6832Z),
Władzami Spółki są:

•

Zgromadzenie Wspólników

•

Rada Nadzorcza

•

Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników
Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem decyzyjnym Spółki.
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Rada Nadzorcza
Organem nadzorującym i kontrolującym działalność Spółki oraz pracę Zarządu Spółki jest Rada
Nadzorcza. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu
członków.
Od dnia 1 stycznia 2020 roku do 13 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie:
•

Ryszard Jan Fałek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

•

Gerard Marek Pedrycz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

•

Monika Maria Żuchowska–Grzywacz - Członek Rady Nadzorczej

•

Tadeusz Wołczyński - Członek Rady Nadzorczej

Od dnia 13
w składzie:

lipca

2020

roku

do chwili

obecnej

Rada

Nadzorcza

•

Marek Jerzy Materek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

•

Ryszard Jan Fałek - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

•

Monika Maria Żuchowska–Grzywacz -

•

Tadeusz Wołczyński - Członek Rady Nadzorczej

•

Marian Mieczysław Zych - Członek Rady Nadzorczej

Spółki

pracuje

Członek Rady Nadzorczej

Zarząd
Od dnia 17-12-2016 roku do chwili obecnej Zarząd RTBS „Administrator” Sp. z o.o. sprawuje
jednoosobowo:
Lech Adam Barszcz

– Prezes Zarządu Spółki.

Prokurentem Spółki jest Pani Małgorzata Kwaśniewska – od dnia 4 lipca 2016 roku.
Udziałowcami Spółki są:
 Gmina Miasta Radomia – posiada 86,24 % udziału w kapitale podstawowym,
tj. 21 963 udziałów po 542,94 zł o wartości 11 924 591,22 zł,
 Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A. – posiada 13,76 % udziału
w kapitale
podstawowym,
tj.
3
505
udziałów
po 542,94 zł
o wartości
1 903 004,70 zł
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Struktura kapitału podstawowego (%)

Gmina Miasta Radomia
86,24%
RPEC ''RADPEC" S.A.
13,76%

Kapitał podstawowy na dzień 31-12-2020 r. wynosił 13 827 595,92 zł i składał się z 25 468 udziałów
po 542,94 zł za każdy udział.
Struktura kapitału własnego w Spółce na dzień 31.12.2020 r.
(zgodnie ze Sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2020)
Kapitał własny Spółki na dzień 31-12-2020 roku
w tym:
- Kapitał podstawowy
- Kapitał zapasowy
- Kapitał z aktualizacji wyceny
- Pozostałe kapitały rezerwowe
- Zysk netto

wynosił:

31 047 485,74 zł

wynosił:
13 827 595,92 zł
wynosił:
97 546,81 zł
wynosił:
118 379,80 zł
wyniosły:
15 296 854,20 zł
wynosił:
1 707 109,01 zł

Struktura kapitału własnego (%)

Kapitał podstawowy 44,54 %

Kapitał zapasowy 0,31 %

Kapitał z aktualizacji wyceny 0,38 %

Pozostałe kapitały rezerwowe 49,27 %

Zysk netto 5,5%
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Kapitał podstawowy na dzień 31-12-2020 r. wynosił 13 827 595,92 zł i składał się z 25 468 udziałów
po 542,94 zł za każdy udział.
Zasoby ludzkie
Zgodnie ze specyfiką swojej działalności w 2020 r. Spółka zatrudniała m.in.:
• 16 pracowników posiadających licencję zarządcy nieruchomości,
• 2 pracowników posiadających licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami,
• 11 pracowników posiadających uprawnienia budowlane i elektryczne.
Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 100,23 etatów.
Stan zatrudnienia

Lp.

Przeciętna liczba
zatrudnionych
Kobiety Mężczyźni
w osobach w 2020 r.

Wyszczególnienie

1

Pracownicy ogółem

100

58

42

2

Pracownicy umysłowi
na stanowiskach nierobotniczych

98

56

42

3

Pracownicy fizyczni
na stanowiskach robotniczych

2

2

0

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
Ilość pracowników ze
znacznym stopniem
niepełnosprawności
-

Ilość pracowników ze
umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności

Ilość pracowników ze lekkim
stopniem niepełnosprawności

4

3

Działalność socjalna w 2020 r., prowadzona była w oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych RTBS „Administrator” Sp. z o. o. w Radomiu oraz preliminarz wydatków
na 2020 r. obejmowała:
1.

2.

Pomoc materialną realizowaną w formie świadczeń pieniężnych:
• dofinansowanie do wypoczynku: 54,7 %;
• pomoc z okazji Świąt Wielkanocnych: 14,8 %;
• paczki (słodycze) dla dzieci pracowników z okazji Mikołaja: 2,8 %;
• pomoc z okazji Świąt Bożego Narodzenia: 19,1 %;
Zapomogi pieniężne losowe bezzwrotne: 7,3 %;
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3.

Działalność kulturalno-oświatową, turystyczna, tj.:
• integracja (ognisko, impreza integracyjna): 2,1 %;
4.
Udzielono pożyczki na remont mieszkania dla 10 pracowników (ze spłat pożyczek
udzielonych w latach ubiegłych) łącznie w wysokości 70 000,00 zł.
Gospodarka mieszkaniowa i budownictwo
1/
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., w Spółce RTBS „Administrator”, zostało
złożonych i zarejestrowanych 46 nowych wniosków o przydział mieszkań w systemie
„na wynajem”. Łącznie na dzień 31.12.2020 r. lista oczekujących na przydział mieszkań,
obejmowała 318 wniosków. W roku 2020 przyznano 24 lokale mieszkalne. Z zasobów lokali
użytkowych Spółki w roku 2020 wynajęto: 1 lokal użytkowy na prowadzenie działalności
gospodarczej, 1 pomieszczenie podschodowe, 5 garaży oraz 8 miejsc postojowych.
Stan gospodarki mieszkaniowej RTBS „ADMINISTRATOR” Sp. z o. o. na dzień 31.12.2020 r.
Prawo własności do nieruchomości
Lp.

Typ / Rodzaj
nieruchomości

Własność
mieszana

RTBS „Administrator” Sp. z o. o.

1.

Posesje / budynki

-

30

2.

Lokale mieszkalne

-

1 153

-

60

-

1

Lokale użytkowe
3.
(w tym garaże)
4.

2/
−
−
−
−
3/

Plac parkingowy

W roku 2020 podpisano umowy notarialne przenoszące własność na nabywców
nw. lokali:
16 lokali mieszkalnych, położonych przy ul. Rapackiego 20 A w Radomiu, na kwotę
3 712 204,00 zł brutto,
11 lokali mieszkalnych, położonych przy ul. Rapackiego 22 A w Radomiu, na kwotę
2 961 320,00 zł brutto,
13 lokali mieszkalnych, położonych przy ul. Rapackiego 22 B w Radomiu, na kwotę
3 196 740,00 zł brutto,
1 lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Rapackiego 22 w Radomiu, na kwotę
199 245,60 zł brutto,
Podpisano 1 umowę deweloperską o wybudowanie i wyodrębnienie lokali mieszkalnych
w budynku przy ul. Michałowskiej 1 (inwestycja „Apartamenty Magnolia” etap III) na rzecz
nabywców na łączną kwotę 325 818,00 zł brutto.
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4/

Zakupiono nieruchomość gruntową, działkę nr 57/1 położoną przy ul. Stasieckiego
w Radomiu za kwotę 3 800 000,00 zł (Repertorium Akt Notarialny Nr 775/2020 z dnia 1202-2020 r.).
Zakupiono udziały od spółki pod firmą „Rewitalizacja’’ Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w wysokości 3266544/7422968 w nieruchomości zabudowanej
budynkiem kamienicy przy ul. Żeromskiego 41 w Radomiu za kwotę 3 074 619,12 zł
(Repertorium Akt Notarialny Nr 7400/2020 z dnia 22-12-2020 r.).
W ramach utrzymania budynków TBS w odpowiednim stanie technicznym w roku 2020
przeprowadzono szereg prac remontowo–budowlanych oraz dokonano szeregu
przeglądów technicznych, a także ulepszeń zarządzanych budynków ogółem na kwotę
823 407,85 zł.
W roku 2020 poniesiono nakłady na przedsięwzięcia inwestycyjne ogółem
w wysokości 10 119 904,62 zł, które objęły zadania inwestycyjne zgodnie z poniższym
zestawieniem.

5/

6/

7/

Zestawienie nakładów na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2020 roku

Lp.

1.

Zadanie inwestycyjne

Nakłady 2020 r.
(w zł)

Zadanie inwestycyjne VIII B, etap III
(Sempołowska 15, Radom)

29 886,78 RTBS „Administrator” Sp. z o. o.
11 960,63 RTBS „Administrator” Sp. z o. o.

2. Zadanie inwestycyjne X, etap II
Zadanie inwestycyjne XI, etap III
(Michałowska / Sempołowska)

9 978 094,11 RTBS „Administrator” Sp. z o. o.

4. Zadanie inwestycyjne XV – Borki

86 462,36 RTBS „Administrator” Sp. z o. o

3.

5.

Zadanie inwestycyjne Kościuszki /
Osterwy
Ogółem

8/

9/

Źródła finansowania

13 500,74

przeksięgowanie

10 119 904,62

W grudniu 2020 roku zakończono budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z 102 lokalami mieszkalnymi położonego przy ul. Michałowskiej 1 w Radomiu,
posiadającego 8 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną, na której zlokalizowany jest
garaż podziemny
z wydzielonymi 38 miejscami oraz 79 miejsc postojowych zewnętrznych. Budynek oddano
do użytkowania w styczniu 2021 roku.
W III kwartale 2020 roku Spółka rozpoczęła realizację przedsięwzięcie deweloperskiego przy
ul. Sempołowskiej 15 w Radomiu (Gołębiów II) polegającego na budowie jednego budynku
wielorodzinnego, pięcioklatkowego z lokalami usługowymi w parterze. Budynek będzie
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posiadał 4 kondygnacje naziemne oraz jedną kondygnację podziemną. Na kondygnacjach
naziemnych powstanie 45 samodzielnych lokali mieszkalnych i 10 lokali usługowych.
Na kondygnacji podziemnej znajdować się będzie 55 pomieszczeń gospodarczych –
schowków, węzeł cieplny, pomieszczenie wodomierza, wózkownie oraz pomieszczenia
administracyjne i techniczne. Wokół budynku znajdować się będzie 81 miejsc postojowych
dla mieszkańców i klientów lokali usługowych oraz dla osób niepełnosprawnych.
Planowany termin zakończenia inwestycji koniec II kwartału 2022 roku.
Przedsięwzięcia inwestycyjne w trakcie realizacji w 2020 roku

Data
Data
rozpoczęc zakończen
ia
ia

Mieszkalny
ch

Użytkowych

Lokale

Lokale

Gara
że

[szt. / m2]

[szt. /
m 2]

[szt.]

[szt.]

Liczba budynków [szt.]

Numer budynku / Adres

Lokalizacja

Liczba lokali
[szt.]

Miejsca postojowe

Okres realizacji

Radom
ul. Michałowska

1

28.11.201
8 r.

grudzień
2020 r.

1

102 /
5 640,68

-

38

79

Radom
ul.
Sempołowskiej

15

16.09.202 30.06.202
0 r.
2 r.

1

45 /
2 553,39

10

-

81
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Zarządzanie nieruchomościami przez RTBS „Administrator” Sp. z o. o. w 2020 roku.
Na dzień 31.12.2020 roku RTBS „Administrator” Sp. z o. o. pełnił rolę zarządcy
i administratora 141 nieruchomości, stanowiących współwłasność mieszkańców,
wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych. Zarządzał też trzema budynkami
na zlecenie ich właścicieli (tzw. Współwłasnościami). Działalność zarządcy prowadzona
jest w trzech Administracjach Domów Mieszkalnych, tj. ADM 1 i ADM 3 mieszczących się
przy ul. Starowolskiej 11A w Radomiu oraz ADM 2 znajdującego się w siedzibie Spółki przy
ul. Waryńskiego 16A w Radomiu. RTBS zarządzał również, lokalami stanowiącymi własność
Skarbu Państwa w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych:
- przy ul. Chopina 8 w Radomiu - 2 lokale mieszkalne
- przy ul. Miłej 17A w Radomiu - 9 lokali mieszkalnych
Łączna powierzchnia zarządzanych przez Spółkę budynków wynosiła 285 444,15 m2.
Spółka w 2020 roku zarządzała także budynkami stanowiącymi jej własność, czego 26
stanowiły budynki wybudowane w formule TBS „na wynajem”, 3 budynkami biurowymi
(położonymi w Radomiu przy ul. Starowolskiej 11A, ul. Waryńskiego 16A i ul. Żeromskiego
41 od dnia 22.12.2020 r. o łącznej powierzchni użytkowej 2.263,10m2), budynkami
mieszkalno–biurowymi, przy ul. Starowolskiej 11B w Radomiu oraz budynkiem z lokalami
użytkowymi przy ul. Szklanej 9. W roku 2020 pozyskano 2 budynki Wspólnot
Mieszkaniowych zlokalizowane przy ul. Warzywnej 3 oraz Traugutta 53 w Radomiu.
W I kwartale 2020 roku z uwagi na ogłoszoną pandemię przeprowadzono tylko część
rocznych zebrań wspólnot mieszkaniowych. Pozostałe zebrania zostały przeprowadzone
w drodze indywidualnego zbierania głosów nad poszczególnymi uchwałami. Podjęto
uchwały dotyczące m.in.;
• planów finansowo–gospodarczych na rok 2020,
• wysokości zaliczki na fundusz remontowy i zaliczki na pokrycie kosztów zarządu
nieruchomością wspólną,
• przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2019,
• udzielenia absolutorium dla zarządu wspólnoty za rok 2019.
W roku 2020 przeprowadzono generalny remont dachu w budynku wybudowanym
w ramach TBS w Radomiu przy ulicy Klwateckiej 40, oraz częściowe remonty dachów
w budynkach w Radomiu przy ul. Elegii 4, Rapackiego 7, 15, 23, 25. Wykonano remonty
kominów wentylacyjnych w budynkach w Radomiu przy ul. Reja 12/14, Rapackiego 13, 15,
19, 21. Odmalowano klatki schodowe w budynkach w Radomiu przy ul. Reja 12/14,
Radomskiego 3 i Planowej 15A. Ponadto zamontowano dodatkowe 4 kamery Wi-Fi
oraz wykonano 4 nowe wiaty śmietnikowe. Oprócz tego, w budynkach wspólnot
mieszkaniowych wykonano m.in. remont wiat śmietnikowych oraz budowę nowych.
W budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych wykonano kilkadziesiąt innych
prac remontowych i modernizacyjnych (w zależności od potrzeb i woli mieszkańców),
takich jak: malowanie i remont klatek schodowych, wymiana instalacji oświetleniowej
w klatkach schodowych, wymiana instalacji gazowych oraz modernizacja c.o., wymiana
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instalacji wodno–kanalizacyjnych, modernizacja kominów, wymiana wodomierzy,
wymiana stolarki drzwiowej, remont dachu, wymiana kostki brukowej, zamontowanie
zadaszenia nad balkonami, zainstalowania monitoringu, wykonanie dokumentacji
technicznej lub ekspertyz.
Spółka w 2020 roku przeprowadzała regularne przeglądy zarządzanych przez siebie
budynków, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.
W ramach świadczonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych usług RTBS „Administrator”
Sp. z o. o. zapewnia obsługę: księgowo–finansową, administracyjną, windykacyjną,
techniczną oraz prawną nieruchomości.
Spółka, współpracuje wyłącznie ze sprawdzonymi podmiotami na rynku nieruchomości
(instytucje finansowe, firmy budowlane, sprzątające, hydrauliczne itp.).
RTBS „Administrator” Sp. z o. o., zatrudnia osoby posiadające specjalistyczne
wykształcenie, co w połączeniu z długoletnim doświadczeniem, stanowi gwarancję
bezpieczeństwa dla wspólnoty i jej mieszkańców. Wśród pracowników Spółki, 16 osób
posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomościami. Warto zaznaczyć, że RTBS
,,Administrator" Sp. z o.o. jako jedyny na rynku świadczy obsługę techniczną
nieruchomości.
6. Wnioski i zamierzenia w kierunku rozwoju Spółki na rok 2021
Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą
w Radomiu ul. Waryńskiego 16a, poza działalnością polegającą na wynajmie
i zarządzaniu nieruchomościami własnymi oraz na zlecenie, aktywnie zajmuje się budową
budynków mieszkalnych i ich sprzedażą na własny rachunek. Efektem tych działań jest
osiągnięty wysoki wynik finansowy netto w roku 2020 i ubiegłych latach.
W zamierzeniach przyjętych do realizacji na rok 2021 i kolejne lata, Spółka zakłada
kontynuowanie działań związanych z budową i sprzedażą na własny rachunek, jako główny
kierunek prowadzący do rozwoju Spółki.
W roku 2021 Spółka podejmie działania polegające na:
1. Przeniesieniu prawa własności 1 lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Rapackiego
22 w Radomiu (wybudowanego w ramach I etapu inwestycji ‘’Apartamenty
Magnolia’’).
2. Przeniesieniu praw własności 13 lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy
ul. Rapackiego 20A, 22A i 22B w Radomiu (wybudowanych w ramach II etapu
inwestycji ‘’Apartamenty Magnolia’’).
3. Zawarciu 6 umów przedwstępnych dla lokali mieszkalnych położonych w budynku przy
ulicy Michałowskiej 1 w Radomiu (wybudowanych w ramach III etapu inwestycji
‘’Apartamenty Magnolia’’).
4. Przeniesieniu praw własności lokali mieszkalnych położonych w budynku przy
ul. Michałowskiej 1 w Radomiu (wybudowanego w ramach III etapu inwestycji
‘’Apartamenty Magnolia’’).
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5. Kontynuacji budowy 45 lokali mieszkalnych oraz 10 lokali użytkowych
oraz prowadzenie przedwstępnej sprzedaży ww. lokali w ramach realizowanej od 1609-2020 r. inwestycji przy ul. Sempołowskiej 15 w Radomiu i zawieranie umów
deweloperskich i przedwstępnych.
6. Przeprowadzeniu remontu 36 płyt balkonowych w budynku TBS przy ul. Hallera 23
w Radomiu.
7. Sprzedaży lub najmie nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym przy
ul. Żeromskiego 41 w Radomiu.
8. Promocji nowych inwestycji i wzmacnianiu marki RTBS „Administrator” Sp. z o.o.
w ramach działalności marketingowej.
9. Gospodarowaniu zasobem własnym w ramach TBS.
10. Oddaniu do użytkowania 102 lokali mieszkalnych położonych w Radomiu przy ulicy
przy ul. Michałowskiej 1 realizowanych w ramach III etapu przedsięwzięcia
deweloperskiego „Apartamenty Magnolia’’.
11. Podejmowaniu działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii cieplnej
na potrzeby centralnego ogrzewania budynków m.in. w zakresie modernizacji
instalacji centralnego ogrzewania, termomodernizacji budynków i wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej zasobów zarządzanych wspólnot mieszkaniowych zgodnie
z podjętymi uchwałami.
12. Realizacji podjętych uchwał remontowych na zebraniach wspólnot mieszkaniowych.
13. Kontynuacji działań zmierzających do podnoszenia jakości usług zarządzania
nieruchomościami własnymi i powierzonymi.
14. Stałym podnoszeniu stanu technicznego budynków w zasobach TBS.
15. Pozyskaniu nowych terenów inwestycyjnych.
16. Przygotowaniu dokumentacji dotyczącej realizacji przyszłej inwestycji na nowo
zakupionych gruntach przy ul. Stasieckiego w Radomiu – osiedle Borki (podjęcie
działań zmierzających do uzyskania zgody przez Radę Miejską w Radomiu dotyczącą
ww. przedsięwzięcia w ramach specustawy mieszkaniowej).
17. Zawarciu umowy z wyłonionym wykonawcą w ramach konkursu na koncepcję
architektoniczną inwestycji przy ul. Stasieckiego w Radomiu.
W ramach długofalowej polityki inwestycyjnej w roku 2022 i kolejnych latach RTBS
„Administrator” Sp. z o. o. zakłada:
1/

Zakończenie i oddanie do użytkowania w roku 2022 inwestycji polegającej
na budowie budynku wielorodzinnego o charakterze mieszkalno-użytkowym z 45
lokalami mieszkalnymi i 10 lokalami usługowymi przy ul. Sempołowskiej 15
w Radomiu
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Rys. Wizualizacja planowanej inwestycji przy ulic Sempołowskiej 15 w Radomiu

2/
3/

Rozpoczęcie inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno-usługowego
przy ul. Stasieckiego w Radomiu na osiedlu Borki.
Pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych z przeznaczeniem pod budownictwo
mieszkaniowe.

Zarówno,
długofalowe
plany
inwestycyjne,
jak
i zadania
wyznaczone
do realizacji w roku 2021 przez Spółkę RTBS „Administrator”, zakładają kontynuację
dobrej polityki, dążącej do ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług
oraz realizację inwestycji o wysokich standardach i dobrej jakości.
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7.7. „Rewitalizacja” Sp. z o.o.
Dane Spółki
1. Adres: ul. Grodzka 8, 26-600 Radom
2. NIP: 796-25-68-078
3. Regon: 672971000
4. KRS: 0000178714
5. E-mail: rewitalizacja@rewitalizacja.radom.pl
6. www.rewitalizacja-radom.pl
7. Tel.: 48/383 08 55
Zakres działalności Spółki i jej model biznesowy
1. Przedmiotem działalności Spółki jest rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego
w Radomiu.
2. Spółka może także:
1/ przygotowywać i realizować proces rewitalizacji poza obszarem Miasta
Kazimierzowskiego w Radomiu.
2/ pozyskiwać środki finansowe na projekty rewitalizacji.
3/ sprawować funkcję inwestora zastępczego.
4/ obracać nieruchomościami stanowiącymi majątek Spółki.
5/ zarządzać nieruchomościami stanowiącymi majątek Spółki.
6/ zarządzać nieruchomościami na zlecenie właścicieli.
7/ wynajmować lokale użytkowe i mieszkalne znajdujące się w budynkach stanowiących
własność Spółki.
8/ realizować zadania własne Gminy Miasta Radomia na terenie Miasta
Kazimierzowskiego w zakresie koniecznym do realizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji dotyczące między innymi:
a) ładu przestrzennego,
b) gminnych ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
c) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
d) promocji,
e) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
9/ koordynować zadania wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji w sferach
gospodarczej i społecznej.
3. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
1/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
2/ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD
41.10.Z),
3/ Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
4/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
5/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
6/ Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
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7/ Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)
8/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
(PKD 72.20.Z),
9/ Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
10/ Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
(PKD 91.03.Z).
Władze Spółki
Zarząd Spółki:
•
•

Włodzimierz Konecki – Prezes Zarządu (na 31.12.2020)
Robert Rutkowski – Prezes Zarządu (powołany 09.04.2021r.)
Rada Nadzorcza:

•
•
•

Barbara Łopyta -Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Jarosław Szostakowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Konrad Kostrzewa - Członek Rady Nadzorczej.

Zasoby ludzkie w spółce
Przeciętna
liczba
Lp.

Wyszczególnienie

zatrudnionych

Kobiety

Mężczyźni

w roku 2020

1

Pracownicy ogółem

14,7

11,7

3

2

Pracownicy umysłowi

13,2

10,2

3

3

Pracownicy fizyczni

1,5

1,5

-
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Inwestycje / projekty realizowane w spółce w 2020r.
W roku 2020 spółka kontynuuje inwestycje:
• remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego
w Radomiu przy ul. Rynek 12 i Wałowej 22 wraz z otoczeniem – planowane
zakończenie II kw.2021r.
• remont i przebudowa wraz z nowa zabudowa na obszarze Miasta
Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. Wałowej 19, 21, i 21A i ul. Bóżnicznej 4,
6 i 6a – planowane zakończenie II kw. 2022r.wraz z otoczeniem – planowane
zakończenie II kw.2021r.
Informacja o stanie finansów spółki na koniec roku 2020.
Spółka na 31.12.2021r. posiadała środki na rachunku
1.164.125,95 zł.

bankowym

w wysokości

W znacznej części środki te przeznaczone są na realizację projektów inwestycyjnych.
Majątek Spółki.
• Grunty 12.513.941,40 zł;
• Budynki 6.565.599,67 zł;
• Pozostałe środki trwałe (wartości niematerialne i prawne) 5.479,30 zł;
• Nieruchomości 10.926.220,17 zł;
• Samochód osobowy HYUNDAI IX35 rok produkcji 2011 (bez wartości księgowej
- zamortyzowany) - wartość rynkowa ok. 38.000,00 zł.
Planowane inwestycje i projekty oraz kierunki rozwoju.
Planowany jest aport kamienicy Rwańska 13 od Gminy m. Radom (kamienica
planowana do rozbiórki) oraz aport kamienicy ul. Rwańska 15 należącej obecnie
do prywatnego właściciela, który otrzymał od Gminy m. Radom propozycję zamiany
na inną działkę miejską.
Zarząd Spółki po ewentualnym pozyskaniu kamienic Rwańskiej 13 i Rwańskiej 15
realizowałby tę inwestycję jako jeden projekt. Zrealizowanie tego projektu
doprowadziłoby do ukończenia rewitalizacji całego kwartału ul. Rwańska/ ul. Szewska
z przejściem biegnącym przy ul. Rwańskiej 13.
Ponadto w planach jest aport kamienicy przy ul. Wałowej 23 (zasiedlona, zarządzana przez
MZL) oraz przy ul. Wałowej 25 (wysiedlona, własność Gminy Miasta Radom), a następnie
ich remont.
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Podsumowanie
Realizację budżetu oraz polityki miasta w wielu obszarach za 2020 rok należy ocenić
pozytywnie. Od początku marca zeszłego roku Polska zmaga się z pandemią koronawirusa,
która ma istotny wpływ na życie społeczno-gospodarcze. Pandemia przyczyniła się do
zmniejszenia dochodów z podatku PIT w stosunku do pierwotnie szacowanych dla miasta
przez Ministerstwo Finansów przy uchwalaniu budżetu. Ponadto wystąpiła konieczność
poniesienia niezaplanowanych wcześniej wydatków na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo
sanitarne. W tej sytuacji na uwagę zasługuje osiągnięcie następujących kluczowych celów
finansowych miasta:
1) wykonanie niższych wydatków w stosunku do zaplanowanych;
2) osiągnięcie deficytu znacznie niższego niż planowany;
3) uzyskanie nadwyżki operacyjnej.
Należy stwierdzić, iż założenia rozwojowe miasta na 2020 rok zostały zrealizowane. Silna
presja na dyscyplinę finansową pozwoliła zarówno przeprowadzić szereg ważnych
inwestycji w infrastrukturę miejską, jak i wygenerować oszczędności. Ponad 224 mln zł
przeznaczonych na wydatki majątkowe w trudnym, zdominowanym przez pandemię
koronawirusa roku, pokazuje, że niezmiennie priorytetem miasta są inwestycje.
Zakończono szereg realizowanych inwestycji miejskich. Są to m.in. budowa al. Wojska
Polskiego wraz fragmentami ulic Żółkiewskiego i Zwolińskiego, dokończenie bulwarów
nad Mleczną, a także Centrum Rehabilitacji będące obecnie szpitalem tymczasowym.
Oprócz tego przekazano, liczone w milionach złotych, środki inwestycyjne dla
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. W 2020 roku zrealizowano także zadania
inwestycyjne wybrane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Odnotować należy, iż niektóre samorządy z uwagi na cięcia kosztów rezygnowały z tej
formy partycypacji mieszkańców w decydowaniu o wydatkach miasta.
Na uwagę zasługuje fakt uzyskania nadwyżki operacyjnej w tym niezwykle trudnym roku.
Realizowana konsekwentnie, racjonalna i oszczędna gospodarka finansami najlepiej
obrazuje niższe wykonanie wydatków bieżących i bardzo wysokie wykonanie wydatków
majątkowych za 2020 rok. Nastąpiło to w roku, w którym budżet polskiego państwa
osiągnął największy deficyt w swojej historii.
Należy zauważyć, że równocześnie miasto podjęło szereg działań mających na celu
wsparcie lokalnych przedsiębiorców w celu ochrony istniejących miejsc pracy. To m.in.
ulgi w podatku od nieruchomości, zniesienie lub zmniejszenie opłat za dzierżawę
komunalnych lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, zmniejszenie do
najniższej możliwej stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dla gastronomii, w ramach
pakietu „Bezpieczne Miejsca Pracy”. Bezpośrednio wsparto również mieszkańców poprzez
realizację programu „Siła w pomocy”, w ramach którego organizowano pomoc dla osób
samotnych oraz w kwarantannie, a także porady psychologiczne i prawne. Ponadto
mieszkańcy Radomia wykazali się wzorowym przykładem solidarności w tym czasie, biorąc
udział w licznie organizowanych zbiórkach m.in. na wsparcie zakupu sprzętu
specjalistycznego wspomagającego pracę personelu medycznego w czasie uderzeń fal
pandemii.
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W 2020 roku na ulice Radomia, wyjechały pierwsze autobusy elektryczne, będące
wyrazem dbałości władz miasta o środowisko naturalne oraz komfort życia codziennego
mieszkańców.
Pomimo kolejnych fal pandemii, miasto dbało o „ducha miasta” nie pozwalając na
przerwanie życia kulturalnego miasta. Miejskie instytucje kultury w najbardziej
newralgicznych momentach przeniosły swoją działalność do Internetu. Mimo to udało się
zorganizować, takie wydarzenia jak: „Anima Urbis”, Ulica Teatralna, Fosa Pełna Kultury czy
Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji, które odbyły się z udziałem publiczności.
Mimo pandemicznego roku miasto kontynuowało budowę swojej pozycji na gospodarczej
mapie Polski, przygotowując interesującą ofertę inwestycyjną. Flagowym projektem
miasta w tym zakresie jest budowa nowej strefy przemysłowej na Wólce Klwateckiej.
Działania dla przedsiębiorców zostały dostrzeżone przez światowego lidera doradztwa
biznesowego – firmę Cushman&Wakefield, który umieścił Radom w swoim raporcie –
Rynek Biurowy w Polsce, wskazując na to, że Radom jest dobrym miejscem lokalizacji
siedzib i oddziałów biurowych dużych korporacji.
Ubiegły rok pokazał, że Radom jest miastem prowadzącym politykę odpowiedzialnego
rozwoju, co przekłada się na wysoką odporność na zawirowania światowej i krajowej
gospodarki, a radomianie wykazali się natomiast zasługującym na uznanie, wysokim
poziomem solidarności społecznej.
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