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INFORMACJA 
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU 
 
 
Charakterystyka Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na 
lata 2017-2037 w/g stanu na dzień 30.06.2017 roku 

 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 401/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku uchwalona 
została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2037. Plan 
na 2017 r., analogicznie do uchwały budżetowej Gminy Miasta Radomia na 2017 rok, po 
stronie dochodów wyniósł 1 058 013 214,00 zł, natomiast po stronie wydatków 
zaplanowano kwotę 1 107 907 111,00 zł. Różnica w wysokości 49 893 897,00 zł 
stanowiła planowany deficyt budżetowy.  

W wyniku dokonanych zmian budżetu w I połowie 2017 roku plan dochodów 
zwiększył się o kwotę 23 802 922,00 zł, tj. do wysokości 1 81 816 136,00 zł. 
Zwiększony został również plan wydatków o kwotę 24 742 922,00 zł, tj. do wysokości 
1 132 650 033,00 zł. Na dzień 30.06.2017 roku planowany deficyt budżetowy został 
zaplanowany  w kwocie 50 833 897,00 zł, co oznacza jego zwiększenie o 940 00,00 zł 
w stosunku do planu pierwotnego. Powyższe ma swoje odzwierciedlenie w Uchwale 
495/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.06.2017 roku w sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2037.  

Dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2017 roku w wysokości 
596 341 074,90 zł, co stanowi 55,09% planu w kwocie 1 082 432 632,00, w tym: 

1. Dochody bieżące 588 347 913,51 zł, tj. 55,04% planu, 
2. Dochody majątkowe w tym:    7 993 161,39 zł, tj. 59,45% planu, 
a) Ze sprzedaży majątku 5 502 290,88 zł, tj. 69,48% planu, 

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2017 roku w wysokości 
565 520 836,87 zł, co stanowi 49,90% planu w kwocie 1 113 266 529,00 zł, w tym: 

1. Wydatki bieżące w tym: 543 298 694,90 zł, tj. 53,72% planu, 
a) na wynagrodzenia  
    i składki od nich naliczane 248 407 331,85 zł, tj. 54,64% planu,  
b) związane z funkcjonowaniem organów JST 28 299 249,50 zł, tj. 51,06% planu, 
c) wydatki bieżące na obsługę długu 4 927 056,11 zł, tj. 41,40% planu, 
d) z tyt. gwarancji i poręczeń 0,00 zł, tj.   0,00% planu, 
e) objęte limitem art. 226 ust. 3 u.f.p. 7 376 231,13 zł, tj. 30,10% planu, 

2. Wydatki majątkowe w tym: 22 222 141,97 zł, tj. 18,24% planu, 
a) objęte limitem art. 226 ust. 3 u.f.p.                      17 025 179,14 zł, tj. 21,71% planu, 
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3. Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i wykupu obligacji oraz udzielonych pożyczek 
i kredytów – 19 564 144,42 zł, tj. 43,75 % planu w kwocie 44 715 642,00 zł 

4. Przychody budżetu – 9 624 680,85 zł, tj. 10,07% planu w kwocie 95 549 539,00 zł 

5. Kwota długu w wysokości 432 500 031,18 zł obejmuje: 
a) zaciągnięte kredyty i pożyczki 407 456 844,37 zł 
b) wyemitowane obligacje komunalne 25 000 000,00 zł  
c) wymagalne zobowiązania 43 186,81 zł 

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych na dzień 30.06.2017 roku 
zostało szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Miasta Radomia za I półrocze br. 

W ciągu trwania roku budżetowego Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 
Miasta Radomia na lata 2017-2037 była zmieniana jedenastokrotnie. Korekty 
spowodowane były wprowadzanymi w pierwszym półroczu zmianami budżetu. Dotyczyły 
one w szczególności: 

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

b) aktualizacji w latach 2019-2030 kwoty długu w związku z planowaną emisją 
obligacji komunalnych, 

c) zwiększenia wysokości deficytu budżetowego w 2017 roku, który zostanie 
sfinansowany wolnymi środkami. 

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

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2017 roku przedstawione zostało 
w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF, natomiast ich realizacja przebiegła 
następująco: 

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. 

- wydatki bieżące – wykonanie -  3 220 296,25 zł. tj. 24,19% planu wynoszącego 
13 314 656,00 zł. 

- wydatki majątkowe – wykonanie -   56 882,00 zł. tj.  0,01% planu wynoszącego  
7 046 891,00 zł. 

 

1. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną  
w przestrzeni miejskiej Radomia.”  
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Projekt jest realizowany w latach 2015-2020 na podstawie umowy  
o współfinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE. Celem projektu jest 
przystosowanie przestrzeni miejskiej miasta Radomia do zmian klimatu. Wykonanie 
wydatków bieżących w I półroczu 2017r. wyniosło 94 405,33 zł przy limicie wydatków 
bieżących w kwocie 650 000,00 zł oraz limicie wydatków majątkowych zaplanowanych 
na kwotę 3 030 245,00 zł. Realizacja projektu przebiega zgodnie z umową  
i harmonogramem. Wydatki zostały poniesione na promocję projektu, pozostałe zadania  
zaplanowano na II półrocze 2017r. 

2. „Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na 
terenie miasta Radomia.” 

Projekt jest realizowany w latach 2015-2017 w celu zwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa mieszkańców Radomia przed skutkami katastrof. Wykonanie wydatków  
w I półroczu 2017r. wyniosło 0 zł przy limicie wydatków bieżących zaplanowanych na 
2017r. w wysokości  4 700,00 zł oraz limicie wydatków majątkowych w kwocie 
710 350,00 Zadanie jest w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem zawartym  
w umowie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Rozliczenie 
projektu nastąpi w II półroczu 2017r. 

3. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”. 

Projekt realizowany w latach 2015-2017 na podstawie umowy o współfinansowanie  
z Unii Europejskiej w celu umożliwienia interesantom Urzędu oraz określonym 
instytucjom kultury korzystania z wybranych usług świadczonych drogą elektroniczną. 
Wykonanie wydatków w I półroczu 2017r. wyniosło 0 zł. przy limicie wydatków 
bieżących zaplanowanych na 2017 r. w wysokości 65 346,00zł. oraz limicie wydatków 
majątkowych w kwocie 3 249 414,00 zł. Wydatki  z tytułu projektu są zaplanowane w II 
półroczu 2017r.  

4. „Czas na aktywność – działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.” 

Projekt realizowany w latach 2017-2018 w ramach programu współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego mający na celu aktywizację społeczno-
zawodową osób wykluczonych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2017r. wyniosło 63 474,27 zł przy limicie 
wydatków bieżących w kwocie 394 695,00 zł. Środki wydatkowano m in. na wypłatę 
pomocy na kontynuowanie nauki dla uczestników projektu, ubezpieczenie uczestników 
projektu, pokrycie wydatków związanych z indywidualnym poradnictwem 
psychologicznym oraz treningiem kompetencji i umiejętności społecznych.  

5. ”Kreatywne zarządzanie karierą.” 

Projekt jest realizowany w latach 2016-2018 w radomskich szkołach zawodowych. 
Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności edukacyjno-zawodowej 
uczestników projektu. Wykonanie wydatków w I półroczu 2017r. wyniosło 171 988,72 zł 
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przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel  na 2017r. w kwocie 368 980,00. 
Środki wydatkowano na zakup materiałów informacyjnych  promujących projekt, zakup 
artykułów biurowych, książek do Szkolnych Punktów Informacji i Kariery oraz zapłacono 
za II semestr studiów podyplomowych i przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego uczestników projektu.  Realizacja projektu przebiega zgodnie z 
harmonogramem. 

6. „Profesjonalny nauczyciel-fachowe kadry.” 

Projekt jest realizowany w latach 2016-2018 w radomskich szkołach zawodowych. 
Realizacja zadania polega na podniesieniu kompetencji i kwalifikacji 20 nauczycieli 
kształcenia zawodowego. Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 95 818,19 zł przy 
limicie zaplanowanym na ten cel w 2017r. w kwocie 133 397,00 zł. Realizacja projektu 
przebiega zgodnie z harmonogramem. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu 
książek i materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu, zapłacono za I semestr 
studiów podyplomowych oraz zorganizowane kursy zawodowe dla nauczycieli.   

7. „Przez kształcenie do sukcesu”. 

Projekt jest realizowany w latach 2016-2018 w radomskich liceach i szkołach 
zawodowych. Realizacja zadania polega na podniesieniu u uczniów i nauczycieli 
kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku 
pracy. Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 443 969,78 zł przy limicie 
zaplanowanym na ten cel w 2017r. w kwocie 3 322 099,00 zł. Realizacja projektu 
obejmowała zakup materiałów promujących projekt, zakup artykułów biurowych dla 
uczestników projektu oraz wypłatę wynagrodzeń dla kadry zarządzającej i prowadzącej 
zajęcia w ramach projektu. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 
2017r. 
8. „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy.” 
 
Projekt jest realizowany w latach 2016-2018 w radomskich szkołach zawodowych. 
Realizacja zadania polega na podniesieniu efektywności i skuteczności kształcenia 
zawodowego.  Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 216 402,66 zł przy limicie 
zaplanowanym na ten cel w 2017r. w kwocie 2 082 047,00 zł. W ramach projektu środki 
wydatkowano m in. na zakup artykułów promujących projekt, materiały biurowe i odzież 
roboczą dla uczniów oraz zakup doposażenia pracowni zawodowych. Pozostałe wydatki 
dotyczące projektu zostaną zrealizowane w II półroczu 2017r. 
 
9. „Projekt ERASMUS+”Stay in school your job will be cool” Partnerstwa strategiczne – 
współpraca szkół” 
Projekt jest realizowany w latach 2016-2018 przy udziale Zespołu Szkół Integracyjnych 
jako beneficjenta. Celem programu jest zapobieganie porzucaniu nauki przez uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 
25 995,63 zł przy limicie zaplanowanym na ten cel w 2017r. w kwocie 57 030,00 zł. 
Wydatki  w ramach projektu były związane z wyjazdem do Rumunii młodzieży wraz  
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z opiekunami w ramach wizyty w szkołach partnerskich.  Realizacja pozostałych 
wydatków nastąpi w II półroczu 2017r. Wykonanie projektu jest zgodne  
z harmonogramem umowy o dofinansowanie. 

10. „Projekt ERASMUS+Hands in Hands- Partnerstwa strategiczne.” 
 
Projekt jest realizowany w latach 2016-2018 przy udziale Zespołu Szkół Integracyjnych 
jako beneficjenta. Celem programu jest szkolenie nauczycieli w zakresie stosowania 
nowych technologii, e-learningu oraz metodyki nauczania języków obcych. W I półroczu 
2017r. wydatkowano kwotę 21 562,50 zł przy limicie zaplanowanym na ten cel   
w 2017r. w kwocie 78 708,00 zł. Wydatki  w ramach projektu były związane z wyjazdem 
nauczycieli do Portugalii w ramach współpracy międzynarodowej. Realizacja projektu 
jest zgodna z harmonogramem umowy o dofinansowanie. 

11. „Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej „Dobry 
fachowiec.” 

Projekt jest realizowany w latach 2016-2018 przy udziale Zespołu Szkół Budowlanych 
jako beneficjenta. Celem programu jest kształcenie i doskonalenie zawodowe osób 
dorosłych. W I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 147 937,97 zł przy limicie 
zaplanowanym na ten cel w 2017r. w kwocie 242 027,00 zł. Wydatki  w ramach projektu 
były związane z wypłatą wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć dla uczestników 
projektu w zawodach murarz-tynkarz, posadzkarz, malarz-tapeciarz. Realizacja projektu 
jest zgodna z harmonogramem umowy o dofinansowanie. 
 
12. „Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego – 
Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 POWERSE 2016.” 

Projekt jest realizowany w latach 2016-2018 przy udziale Zespołu Szkół Technicznych 
jako beneficjenta. Celem programu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez 
udoskonalenie ich kompetencji językowych, poszerzenie wiedzy o nowoczesne 
technologie i znajomość realiów kulturowo - cywilizacyjnych krajów europejskich.  
W I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 63 468,46 zł przy limicie zaplanowanym na ten 
cel  w 2017r. w kwocie 89 806,00 zł. Wydatki  w ramach projektu dotyczyły wyjazdu 
nauczycieli na kursy i szkolenia zagraniczne. Realizacja projektu jest zgodna  
z harmonogramem umowy o dofinansowanie. 

13.   „Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego – 
Wiedza edukacja rozwój2014-2020 POWERSE 2016.” 

Projekt jest realizowany w latach 2016-2018 przy udziale Zespołu Szkół Integracyjnych 
jako beneficjenta. Celem programu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez 
udoskonalenie ich kompetencji językowych, poszerzenie wiedzy o nowoczesne 
technologie i znajomość realiów kulturowo- cywilizacyjnych krajów europejskich.  
W I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 97 698,37 zł przy limicie zaplanowanym na ten 
cel  w 2017r. w kwocie 134 207,00 zł. Wydatki  w ramach projektu dotyczyły wyjazdu 
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nauczycieli na kursy i szkolenia zagraniczne. Realizacja projektu jest zgodna  
z harmonogramem umowy o dofinansowanie. 
 
14. „Projekt staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz 
mobilność kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój – innowacje technologiczne w zagospodarowaniu ciągów 
komunikacyjnych Zespołu Szkół Budowlanych.” 

Projekt realizowany w latach 2016-2018 na podstawie umowy o współfinansowanie  
z Unii Europejskiej. Przebieg i realizacja Projektu odbywa się przy współudziale Zespołu 
Szkół Budowlanych jako beneficjenta. Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 
465 612,08 zł przy limicie zaplanowanym na ten cel  w 2017r. w kwocie 513 529,00 zł 
i jest zgodne z harmonogramem projektu. Wydatki obejmowały koszty związane  
z przeprowadzeniem zajęć z przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego 
oraz pobytem uczniów na stażu w Magdeburgu.   

15. „Projekt staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – praktyki zagraniczne podniesieniem 
kwalifikacji i mobilności.” 

Program jest realizowany w latach 2016-2017 na podstawie umowy o 
współfinansowanie z Unii Europejskiej w celu rozwoju i podniesienia efektywności 
nauczania międzykulturowego, wzmacniane europejskiego wymiaru edukacji poprzez 
promowanie współpracy na szczeblu lokalnym. Przebieg i realizacja projektu odbywa się 
przy współudziale Zespołu Szkół Technicznych jako beneficjenta.  Wykonanie w I 
półroczu 2017r. wyniosło 197 578,45 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten 
cel  
w 2017r. w kwocie 207 974,00 zł. Wydatki dotyczyły kursów językowych oraz kosztów 
przejazdu i pobytu młodzieży na stażu zawodowym. Wykonanie jest zgodne  
z harmonogramem realizowanej umowy. 

16. „Projekt staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – praktyki zagraniczne podniesieniem 
kwalifikacji i mobilności.” 

Program realizowany w latach 2016-2018 na podstawie umowy o współfinansowanie  
z Unii Europejskiej w celu rozwoju i podniesienia efektywności nauczania 
międzykulturowego, wzmacniane europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie 
współpracy na szczeblu lokalnym. Przebieg i realizacja Projektu odbywa się przy 
współudziale Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej jako 
beneficjenta.  Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 130 796,17 zł przy limicie 
wydatków zaplanowanych na ten cel w 2017r. w kwocie 394 368,00 zł. Wydatki 
dotyczyły kosztów przejazdu i pobytu młodzieży na stażu zawodowym. Wykonanie jest 
zgodne z harmonogramem realizowanej umowy. 
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17. „Projekt w ramach Programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne – poznawanie 
zagrożeń czyhających na młodzież w wieku szkolnym takich jak alkohol, narkotyki, 
pornografia.” 

Program jest realizowany w latach 2016-2017. Celem programu jest przeciwdziałanie 
uzależnieniom i poznawanie jak z tym problemem radzi sobie młodzież z państw takich 
jak Estonia, Norwegia, Litwa (Partnerzy Projektu). Przebieg i realizacja tego Programu 
odbywa się przy współudziale Zespołu  Szkół Technicznych jako beneficjenta. Wykonanie 
w I półroczu 2017r. wyniosło 28 258,28 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten 
cel w kwocie 105 094,00 zł. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów wycieczki turystyczno-
krajoznawczej dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami oraz z niedostosowaniem 
społecznym. Realizacja jest zgodna z harmonogramem  projektu. 

18. „Projekt w ramach Programu ERASMUS+ Mobilność edukacyjna specjalności pilnie 
poszukiwane na rynku europejskim specjaliści na miarę europejską.” 

Projekt jest realizowany w latach 2016-2017. Celem programu jest tworzenie 
świadomości obywatela europejskiego poprzez edukacje medialną. Przebieg i realizacja 
projektu odbywa się przy współudziale Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich jako 
beneficjenta. Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 83 001,99 zł przy limicie 
wydatków zaplanowanych na ten cel w 2017r. w kwocie 83 004,00 zł. Wydatkowaną 
kwotę przeznaczono na zakup podręczników do nauki języków oraz pobyt I grupy 
uczniów we Włoszech. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z harmonogramem  umowy.   

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

Program jest realizowany w latach 2016-2017 na podstawie umowy  
o współfinansowanie z Unii Europejskiej w celu rozwoju i podniesienia efektywności 
nauczania międzykulturowego, wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez 
promowanie współpracy na szczeblu lokalnym. Przebieg i realizacja Projektu odbywa się 
przy współudziale Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej jako 
beneficjenta.  Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 128 048,94 zł przy limicie 
wydatków zaplanowanych na ten cel w 2017r. w kwocie 251 631,00 zł. Wydatki 
dotyczyły  kosztów przejazdu i pobytu młodzieży na stażu zawodowym w Niemczech. 
Wykonanie jest zgodne z harmonogramem realizowanej umowy. 

20. „Projekt w ramach Programu ERASMUS+ Mobilność edukacyjna nowoczesne 
narzędzia pedagogiczne.”  

Projekt realizowany w latach 2015-2017 na podstawie umowy współfinansowanej  
z Unii Europejskiej w celu rozwoju i podniesienia efektywności nauczania 
międzykulturowego, wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie 
współpracy na szczeblu lokalnym. Przebieg i realizacja projektu odbywa się przy 
współudziale Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi jako 
beneficjentem. Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 33 997,50 zł przy limicie 
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wydatków zaplanowanych na ten cel w 2017r. kwocie 39 183,00 zł. Były to wydatki 
związane z wyjazdami zagranicznymi uczniów i nauczycieli biorących udział  
w programie. Dalsza realizacja zadań została zaplanowana w II półroczu 2017r. zgodnie  
z umową. 

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

 Projekt realizowany w latach 2016-2019 w oparciu o umowę POWR.04.01.00-00-
I062/15 z Ministerstwem Rozwoju polega na nawiązaniu i rozwinięciu współpracy  
z podmiotami mającymi kreatywne, innowacyjne pomysły na usprawnienie systemu 
opieki nad osobami zależnymi. Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2017r. 
wyniosło 109 425,70 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel  w 2017r.  
w kwocie 2 813 598,00 zł. Wydatkowana kwota została przeznaczona na 
wynagrodzenia dla ekspertów, konsultantów, członków Komisji Grantowej, specjalisty do 
spraw innowacji, coachów. W ramach realizowanego projektu podpisano umowę ze 
Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz przekazano I transzę grantu. 
Realizacja  pozostałych zadań w ramach projektu nastąpi w II półroczu 2017r. 

22. „W drodze do samodzielności”. 

Projekt jest realizowany w latach 2017-2019 w oparciu o umowę o dofinansowanie  
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu jest poprawa sytuacji 
społecznej 30 osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi wraz z członkami 
najbliższej rodziny poprzez zwiększenie zakresu i jakości świadczonych usług oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wykonanie wydatków bieżących  
w I półroczu 2017r. wyniosło 937,52 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel  
w 2017r. w kwocie 394 989,00 zł. Wydatkowana kwota została przeznaczona na 
promocję projektu. Realizacja  pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2017r. 

23.  „Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego – 
Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 POWERSE 2016.” 

Projekt jest realizowany w latach 2016-2018 przy udziale Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 9 jako beneficjenta. Celem programu jest podniesienie kwalifikacji 
nauczycieli poprzez udoskonalenie ich kompetencji językowych, poszerzenie wiedzy  
o nowoczesne technologie i znajomość realiów kulturowo- cywilizacyjnych krajów 
europejskich. W I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 177 064,57 zł przy limicie 
wydatków zaplanowanych na ten cel  w 2017r. w  kwocie 223 965,00 zł. Wydatki   
w ramach projektu dotyczyły wyjazdu nauczycieli na kursy i szkolenia zagraniczne. 
Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem umowy o dofinansowanie. 
 
24. „Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego – 
Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 POWERSE 2016.” 

Projekt jest realizowany w latach 2016-2018 przy udziale Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 17 jako beneficjenta. Celem programu jest podniesienie kwalifikacji 
nauczycieli poprzez udoskonalenie ich kompetencji językowych, poszerzenie wiedzy  
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o nowoczesne technologie i znajomość realiów kulturowo- cywilizacyjnych krajów 
europejskich. W I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 44 315,53 zł przy limicie 
wydatków zaplanowanych na ten cel  w 2017r. w kwocie 44 674,00 zł. Wydatki   
w ramach projektu dotyczyły wyjazdu nauczycieli na kursy i szkolenia zagraniczne. 
Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem umowy o dofinansowanie. 
 
25. „Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego – 
Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 POWERSE 2016.” 

Projekt jest realizowany w latach 2016-2018 przy udziale Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 24 jako beneficjenta. Celem programu jest podniesienie kwalifikacji 
nauczycieli poprzez udoskonalenie ich kompetencji językowych, poszerzenie wiedzy  
o nowoczesne technologie i znajomość realiów kulturowo- cywilizacyjnych krajów 
europejskich. W I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 58 817,23 zł przy limicie 
wydatków zaplanowanych na ten cel  w 2017r. w kwocie 58 818,00 zł. Wydatki   
w ramach projektu dotyczyły wyjazdu nauczycieli na kursy i szkolenia zagraniczne. 
Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem umowy o dofinansowanie. 

26.  „Projekt w ramach Programu ERASMUS+ Motivation by innovation – partnerstwa 
strategiczne - współpraca szkół.”  

 
Projekt jest realizowany w latach 2016-2019 przy udziale Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 24 jako beneficjenta. Celem programu jest rozwój i podnoszenie 
efektywności nauczania międzykulturowego poprzez integrację społeczną oraz 
wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy na 
szczeblu lokalnym. W I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 16 505,69 zł przy limicie 
zaplanowanym na ten cel  w 2017r. w kwocie 36 111,00 zł. Wydatki  w ramach projektu 
dotyczyły wyjazdu nauczycieli i uczniów uczestniczących w projekcie do Danii. Realizacja 
zadania jest zgodna z harmonogramem umowy o dofinansowanie. 
 
27.  „Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego 
Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 – POWERVET – 2016.” 

Program jest realizowany w latach 2016-2018 przy udziale Zespołu Szkół 
Ekonomicznych jako beneficjenta. Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło   
303 214,68 zł przy limicie zaplanowanym na ten cel w 2017r.  kwocie 524 676,00 zł. 
Wydatki w I półroczu 2017r. były realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie   
i dotyczyły wyjazdu młodzieży na praktyki zawodowe do Włoch i Wielkiej Brytanii.  

28. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 
informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.” 

Projekt jest realizowany w latach 2016-2019. w celu poprawy dostępności usług 
elektronicznych w zakresie administracji i geoinformacji na terenie miasta Radomia. 
Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2017r. wyniosło 56 882zł. przy limicie 
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zaplanowanym na 2017r. w wysokości  56 882,00 zł. Wykonanie obejmowało wypłatę 
dotacji do Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego na rzecz realizacji projektu . 

 

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

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

- wydatki bieżące – wykonanie 4 155 934,88 zł. tj. 37,14% planu wynoszącego 
11 190 000,00 zł.  
- wydatki majątkowe – wykonanie 16 968 297,14 zł. tj. 23,78% planu wynoszącego 
71 366 000,00 zł. 

 

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

Zadanie jest realizowane w latach 2016-2031 w celu propagowania rozwoju kultury 
fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Radomia. Wykonanie wydatków w okresie 
sprawozdawczym wyniosło 2 103 934,88 zł. przy limicie środków zaplanowanych na ten 
cel w 2017r. w kwocie 7 900 000,00 zł. Wydatki dotyczą wypłaty rekompensaty 
eksploatacyjnej z tytułu korzystania z obiektów sportowych przez mieszkańców Gminy 
Miasta Radomia.    

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

Zadanie jest realizowane w latach 2017-2019 w oparciu o umowy z Caritas Diecezji 
Radomskiej, Klasztorem OO Bernardynów oraz Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa 
Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Celem programu jest  zapewnienie 
jednego pełnowartościowego posiłku osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej. Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 205 000,00  zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel w 2017r. w kwocie 410 000,00 zł. Środki finansowe zostały 
przekazane m in. na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków  
i środki czystości.  Realizacja projektu przebiega zgodnie z umową.  

3. „Prowadzenie programu pedagog ulicy”. 
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Zadanie jest realizowane w latach 2017-2019 w oparciu o umowy z Caritas Diecezji 
Radomskiej i Stowarzyszeniem MONAR. Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie zajęć 
profilaktyczno-wychowawczych metodą pedagogiki ulicznej. Wykonanie w I półroczu 
2017r. wyniosło 85 000,00  zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel w 
2017r. w kwocie 85 000,00 zł. Środki finansowe zostały przekazane m in. na 
wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą, dożywianie 
uczestników projektu.  Realizacja zadania przebiega zgodnie z umową.  

4. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.” 

Zadanie jest realizowane w latach 2017-2019 na podstawie umowy z Towarzystwem 
Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Radomiu. Podstawowym celem Ośrodka jest 
prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej 
podejmowanych na rzecz osób i rodzin  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 280 000,00 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel w 2017r. w kwocie 420 000,00 zł. Wydatki dotyczyły  
wynagrodzeń dla specjalistów – pedagogów, mediatorów i terapeutów udzielających 
pomocy uczestnikom projektu. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. 

5. „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej.” 

Zadanie jest realizowane w latach 2017-2019 na podstawie umowy z Caritas Diecezji 
Radomskiej w celu udzielenia specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy domowej  
pod względem interwencyjnym, prawnym, socjalnym i terapeutycznym. Wykonanie  
w I półroczu 2017r. wyniosło 125 000,00 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 
ten cel w 2017r. w kwocie 125 000,00 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla 
specjalistów – psychoterapeutów i psychologów udzielających pomocy uczestnikom 
projektu. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. 

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

Zadanie jest realizowane w latach 2017-2019 w celu prowadzenia profilaktycznej 
działalności edukacyjnej. Na realizację ww zadania zawarte zostały umowy ze 
Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży „Arka”, Caritas Diecezji Radomskiej oraz 
Stowarzyszeniem Mieszkańców z Mroza”. Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 
337 000,00 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel w 2017r. w kwocie  
670 000,00 zł. Wydatki dotyczyły m in. wynagrodzeń dla specjalistów – psychologów, 
socjologów, instruktorów muzycznych i plastycznych prowadzących zajęcia  
z  uczestnikami projektu. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. 

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

Zadanie jest realizowane w latach 2017-2019 w oparciu o umowę ze Stowarzyszeniem 
Centrum Młodzieży „Arka”. Celem programu jest udzielenie pomocy w postaci 
zapewnienia posiłku dzieciom z ubogich rodzin na terenie Gminy Miasta Radomia.  
Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 240 000,00 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel w 2017r. w kwocie 360 000,00 zł. Środki finansowe zostały 
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przekazane m in. na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków  
i środki czystości.  Realizacja projektu przebiega zgodnie z umową.  

8. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta 
Radomia.” 

Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017 i polega na dofinansowaniu 150 miejsc 
dla dzieci w dwóch niepublicznych żłobkach. Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 
780 000,00 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel w 2017r. w kwocie  
1 170 000,00 zł. 

9. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Radomia.” 

Zadanie jest realizowane w latach 2017-2018 w celu realizacji zadań określonych  
w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne w Gminie Miasta Radomia.  Wykonanie  
w I półroczu 2017r. wyniosło 0,00 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 
2017r. w kwocie 50 000,00 zł. Na zadanie dotyczące wykonania modernizacji gruntów  
i budynków dla obrębu Stare Miasto zostało wszczęte postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2017r.  

10. „Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.” 

Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2031 
Uchwałą Rady Miejskiej nr 132/2015 z dnia 26.06.2015r. Wykonanie w I półroczu 
2017r.wyniosło 3 000 000,00 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 
2017r. w kwocie 5 200 000,00 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana  
w II półroczu 2017 r. 

28. „ Nabycie akcji Spółki Port Lotniczy „Radom” S.A. z siedzibą w Radomiu od podmiotu 
zewnętrznego. 

Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029  
W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 4 757 288,32 zł przy limicie 
wydatków zaplanowanych na ten cel na 2017r. w kwocie 7 300 000,00 zł. Pozostała 
kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r. 

29.  „Dokapitalizowanie Spółki „Rewitalizacja Sp. zo.o” 

Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024  
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ww cel. Pierwszy wydatek 
zaplanowano w roku 2019. 

30. „ Rozbudowa budynku PSP 33 przy ul. Kolberga.” 

Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017 w celu poprawy bazy edukacyjnej 
placówek oświatowych w Gminie Miasta Radomia. Wykonanie wydatków w I półroczu 
2017r. wyniosło 2 533 929,47 zł przy limicie  wydatków zaplanowanych na 2017r.  
w kwocie 5 100 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem, 
trwają prace budowlane. Zakończenie robót i przekazanie obiektu użytkownikowi 
planuje się do końca sierpnia 2017r. 
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31.  „Adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 20 na potrzeby PP nr 4.” 

Zadanie jest realizowane w latach 2017-2018 w celu poprawy bazy edukacyjnej 
placówek oświatowych w Gminie Miasta Radomia. Wykonanie wydatków w I półroczu 
2017r. wyniosło 4 000,00 zł przy limicie  wydatków na 2017r. w kwocie  
2 500 000,00 zł. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono procedurę 
przetargową i podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. Trwają prace 
budowlane zgodnie z harmonogramem. Zakończenie robót i przekazanie obiektu do 
użytkowania zaplanowano w 2018r. 

32. „Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej.” 

Zadanie jest realizowane w latach 2017-2018 w celu poprawy jakości obiektów 
sportowych i opieki społecznej. Wykonanie wydatków w I półroczu 2017r. wyniosło 
471 192,02  zł przy limicie  wydatków na 2017r. w kwocie 2 500 000,00 zł. 
Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, trwają roboty budowlane zgodnie  
z harmonogramem. Przewidywany termin zakończenia zadania – 2018r. 

16.  „Budowa Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Zagłoby- opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej.” 

Zadanie było realizowane w latach 2016-2017 i polegało na opracowaniu dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej obiektu w celu poprawy bazy opieki społecznej na terenie 
Gminy Miasta Radomia. Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 45 510,00 zł przy 
limicie wydatków zaplanowanych na ten cel w 2017r. w kwocie 50 000,00 zł. 
Przedsięwzięcie zostało zakończone zgodnie z planem, opracowano dokumentację  
i uzyskano pozwolenie na budowę. 

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

Zadanie realizowane w latach 2017-2019 w celu poprawy jakości środowiska miasta 
Radomia poprzez rozwój terenów zieleni. Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło  
50 150,00 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 2017r. w kwocie   
1 600 000,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. W okresie 
sprawozdawczym rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na 
realizację prac dotyczących utworzenia dodatkowych terenów zieleni na osiedlu 
Michałów. Zakończenie przedsięwzięcia planuje się w 2019r. 

18. „Przebudowa Placu Jagiellońskiego.” 

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2018 w celu rewitalizacji ścisłego 
centrum miasta Radomia. Wykonanie zadania w I półroczu 2017r. wyniosło 13 099,50 zł 
przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel w 2017r. w kwocie  3 000 000,00 zł. 
Opracowano koncepcję przebudowy placu i uruchomiono konsultacje społeczne. 
Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie 2017r. Planowane zakończenie -  2018r. 

19. „Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1.” 
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Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019 w celu rewitalizacji zabytkowych 
obszarów miasta Radomia. Wykonanie zadania w I półroczu 2017r. wyniosło 0 zł przy 
limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 2017r. w kwocie  5 000 000,00 zł.  
W ramach realizacji zadania przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową 
dotyczącą wykonania inwestycji. Rozpoczęcie prac nastąpi w II połowie 2017r. 
Planowane zakończenie przedsięwzięcia -  2019r. 

20. „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska2/Rynek15 oraz Rwańska 
4/Rynek14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu.” 

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2018 w celu rewitalizacji zabytkowych 
obszarów miasta Radomia. Wykonanie zadania w I półroczu 2017r. wyniosło 0 zł przy 
limicie wydatków zaplanowanych na ten cel w 2017r. w kwocie  15 000 000,00 zł. W 
okresie sprawozdawczym przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na 
realizację zadania. Trwają prace rewitalizacyjne zgodnie z harmonogramem. Planowane 
zakończenie przedsięwzięcia -  2018r. 

21. „Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem.” 

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018. Celem zadania jest poprawa jakości 
usług medycznych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Wykonanie w I półroczu 
2017r. wyniosło 0 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 2017r.   
w kwocie  915 072,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017r. Trwają prace 
przygotowawcze do przeprowadzenia procedury przetargowej. Przewidywany termin 
zakończenia inwestycji – 2018r. 

22. „Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego wraz z wyposażeniem.” 

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017. Celem zadania jest poprawa jakości 
usług medycznych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Wykonanie w I półroczu 
2017r. wyniosło 975 462,63  zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 
2017r. w kwocie 1 075 463,00 zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na 
uregulowanie płatności za wykonane roboty budowlane dotyczące przedmiotowego 
zadania. Wykonanie pozostałych wydatków dotyczących zakupu niezbędnego 
wyposażenia nastąpi w II półroczu 2017r. 

23. „Zakup stacjonarnego aparatu cyfrowego RTG dla potrzeb Zakładu Diagnostyki 
Obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń.” 

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017. Celem zadania jest poprawa jakości 
usług medycznych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Wykonanie w I półroczu 
2017r. wyniosło 0  zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 2017r.   
w kwocie  968 000,00 zł. W ramach przedmiotowego zadania trwają procedury 
przetargowe. Wykonanie wydatków dotyczących zakupu aparatu nastąpi w II półroczu 
2017r. 
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24. „Zakup rentgenowskiego stołu pacjenta dla potrzeb pracowni RTG przy Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym.” 

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017. Celem zadania jest poprawa jakości 
usług medycznych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Wykonanie w I półroczu 
2017r. wyniosło 0 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel w 2017r.   
w kwocie  70 000,00 zł. W ramach przedmiotowego zadania została podpisana umowa  
z firmą Carestream Health Poland Sp.zo.o na dostarczenie stołu zgodnie ze specyfikacją. 
Realizacja zamówienia nastąpi II półroczu 2017r. 

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

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2015-2019 w celu rozbudowy układu 
komunikacyjnego miasta Radomia. Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 0 zł przy 
limicie wydatków na 2017r. – 5 500 000,00zł. W ramach przedmiotowego 
przedsięwzięcia został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej dla etapu I, trwają również ustalenia z PKP odnośnie terenu 
zajętego pod przebudowę linii kolejowej. Po ustaleniu zakresu inwestycji PKP rozpocznie 
się procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania. 

26. „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu – ul. Wojska Polskiego                            
i ul. Żółkiewskiego na odc. od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. 
Zwolińskiego ( udział własny).” 

Zadanie realizowane w latach 2017- 2020 w celu poprawy układu komunikacyjnego 
miasta Radomia. Wykonanie w I półroczu 2017 r. wyniosło 0 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na 2017 r. w wysokości 400 000,00zł. W ramach zadania  został złożony 
wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Trwają prace 
nad rozpoczęciem procedury przetargowej.  

27. „Budowa zatok do ważenia pojazdów na ulicach a) Szymanowskiego b) Malawskiego 
z drogą odbarczającą.” 

Zadanie realizowane w latach 2016-2018 w celu poprawy układu komunikacyjnego 
miasta Radomia. Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 0  zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2017r. w kwocie 1 000,00 zł. Trwają prace 
przygotowawcze do przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia 
wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 2018r. 

28. „Ścieżki rowerowe na Osiedlu Ustronie (Al. Grzecznarowskiego strona południowa).” 

Zadanie realizowane w latach 2016-2017 w celu poprawy układu komunikacyjnego 
miasta Radomia. Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 948 592,11 zł przy limicie 
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wydatków zaplanowanych na ten cel na 2017r. w kwocie 950 000,00 zł. Zadanie 
zostało zrealizowane zgodnie z planem, wykonano ścieżki rowerowe od ul. Jana Pawła II 
do Ronda Matki Boskiej Fatimskiej. 

29. „Budowa drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Cisową/Lipską.” 

Zadanie realizowane w latach 2016-2017 w celu poprawy układu komunikacyjnego 
miasta Radomia. Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 918 935,92 zł przy limicie 
wydatków zaplanowanych na ten cel na 2017r. w kwocie 1 280 000,00 zł. Zadanie 
zostało zrealizowane zgodnie z planem, wykonano kanalizację deszczową, jezdnię  
z przejściami dla pieszych, miejsca postojowe, chodniki i oświetlenie. 

30. „Uzbrojenie terenów przemysłowych.” 

Zadanie realizowane w latach 2016-2017 w celu poprawy atrakcyjności Gminy Miasta 
Radomia jako miejsca przyjaznego przedsiębiorcom poprzez przygotowanie terenów 
przemysłowych pod inwestycje. Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 779 650,54 zł 
przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 2017r. w kwocie 3 895 000,00 zł. 
Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, wykonano kanalizację deszczową, roboty 
elektryczne w 80% oraz roboty drogowe w 65%. Planowany termin zakończenia 
inwestycji – II połowa 2017r. 

31. „Budowa ul. Tartacznej.” 

Zadanie realizowane w latach 2016-2017 w celu poprawy układu komunikacyjnego 
miasta Radomia. Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 720 244,39  zł przy limicie 
wydatków zaplanowanych na ten cel na 2017r. w kwocie 3 705 000,00 zł. 
Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, trwają prace budowlane. Wykonano kanalizację 
deszczową, teletechnikę w 40%, oświetlenie w 60% oraz rozpoczęto roboty drogowe. 
Przewidywany termin zakończenia inwestycji – II połowa 2017r.  

32. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Traugutta do ul. Piłsudskiego – 
Żeromskiego „BIS””. 

Zadanie realizowane w latach 2016-2017w celu poprawy układu komunikacyjnego 
miasta Radomia. Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 0 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2017r. w kwocie 79 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest  
w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Termin przekazania dokumentacji – 
31.10.2017r. 

33. „Budowa ul. Potokowej”. 

Zadanie realizowane w latach 2016-2017 w celu poprawy układu komunikacyjnego 
miasta. Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 0 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2017r. w kwocie 49 000,00. Przedsięwzięcie jest  
w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Termin przekazania dokumentacji – 
31.10.2017r. 

34. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego „Bulwary” z ul. Maratońską”. 
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Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018. Wykonanie w I 
półroczu 2017r. wyniosło 0 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 
2017r. w kwocie 300 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z planem, 
trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Termin przekazania 
dokumentacji – 30.10.2017r. 

35. „Obsługa terenów Radomskiego Centrum Sportu”. 

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2017. Wykonanie w I półroczu 2017r. 
wyniosło 0 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 2017r.  
w kwocie 129 000,00 zł. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji 
projektowej dotyczącej zadania. Termin przekazania dokumentacji – 31.08.2017r. 

36. „Budowa ul. Piwnej”. 

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2017 w celu poprawy układu 
komunikacyjnego miasta Radomia. Wykonanie w I półroczu 2017r.wyniosło 0 zł przy 
limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 2017r. w kwocie 149 000,00 zł. Trwają 
prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie zadania. 
Termin przekazania dokumentacji – 30.09.2017r. 

37.  „Budowa ul. Gospodarczej”. 

Zadanie realizowane w latach 2016-2017 w celu poprawy układu komunikacyjnego 
miasta. Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 1 065 208,02 zł przy limicie 
wydatków zaplanowanych na ten cel na 2017r. w kwocie 2 120 000,00 zł. Roboty 
zrealizowano i odebrano. Wykonano kanalizację deszczową, jezdnię, chodniki i 
oświetlenie. 

38. „Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka 
Klwatecka II". 

Zadanie realizowane w latach 2016-2017 w celu poprawy układu komunikacyjnego 
miasta. Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 0 zł przy limicie wydatków 
zaplanowanych na ten cel na 2017r. w kwocie 179 000,00 zł. Trwają prace związane  
z opracowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie zadania. Termin przekazania 
dokumentacji – 10.12.2017r. 

39. „Projekt pn.”Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 
wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów”. 

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017. Celem zadania jest poprawa jakości  
i dostępności usług medycznych. Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 0  zł przy 
limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 2017r.  w kwocie  1 101 465,00 zł.  
Niezbędne oprogramowanie wraz ze sprzętem komputerowym w ramach 
przedmiotowego zadania zostanie zakupione w II półroczu 2017r. 

40.  „Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego”. 
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Program jest realizowany w latach 2015-2017r. w celu poprawy jakości i dostępności 
usług medycznych oferowanych przez Radomski Szpital Specjalistyczny. Wykonanie  
w I półroczu 2017r. wyniosło 685 034,22 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 
2017r. w wysokości 1 150 000,00 zł. W ramach zadania Szpital kontynuuje rozpoczętą 
w 2015r. inwestycję – przebudowę pomieszczeń dla potrzeb Poradni 
Gastroenterologicznej dla dorosłych oraz Pracowni Endoskopowej wraz  
z wyposażeniem. Środki finansowe na zakup niezbędnego wyposażenia zostaną 
wydatkowane w II połowie 2017r. 

41. „Dokumentacja projektowa budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Firlej”. 

Przedsięwzięcie zaplanowano do  realizacji w latach 2017-2018 w celu uporządkowania 
przestrzeni na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu. Wykonanie zadania w I półroczu 
2017r. wyniosło 0 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na ten cel na 2017r.  
w kwocie  1 000,00 zł. W ramach zadania ogłoszono konkurs architektoniczny na 
wykonanie dokumentacji. Podpisanie umowy z wykonawcą planuje się w II półroczu 
2017r. Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2018r. 

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

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2019r. na podstawie uchwały 
Rady Miejskiej 493/2017 z dnia 26.06.2017r. oraz Aneksu do umowy pomiędzy Gminą 
Miasta Radomia a Radomskim Szpitalem Specjalistycznym z dnia 03.07.2017r. 
dotyczącego przekazania dotacji.  Celem zadania jest zapewnienie awaryjnego ujęcia 
wody dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Wykonanie w I półroczu 2017r. 
wyniosło 0 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 2017r. w wysokości 99 000,00 
zł.  Środki finansowe zostaną wydatkowane  w II połowie 2017r.  

 

 


