Załącznik nr 2 do Sprawozdania
Budżet Obywatelski 2019
Projekty nieskierowane pod głosowanie
Nr
projektu

Tytuł

Lokalizacja

Uzasadnienie

1

Cywilizujemy parking przy
ul. Limanowskiego!

ul. Limanowskiego,
Radom, działki 55/37,
21/3, 21/6

Z uwagi na prawne ograniczenia
wynikające m.in. z brzmienia przepisów
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomości brak jest
możliwości przychylenia się
do złożonego wniosku

2

Zatoka parkingowa wzdłuż
PG22 na ulicy Rapackiego 24

ulica Rapackiego 24
przy PG22

Realizacja z innych źródeł

6

6. (9890) Ulica Żwirki
i Wigury. Połączenie Osiedla
XV - Lecia z Gołębiowem II.

Brakujący odcinek
Żwirki i Wigury po
między ul. 11 Listopada
i Paderewskiego

Ciąg ten już w chwili obecnej nie ma
rezerw przepustowości; nie ma tez
możliwości jego rozbudowy.

Wszystkie zgłoszone
projekty zwężające
chodniki kosztem dróg
rowerowych we
wszystkich obszarach.

Uwagi zawarte w niniejszym wniosku
będą analizowane na etapie opracowania
dokumentacji projektowych przy
budowie ścieżek rowerowych.

10

14

Miasto przyjazne dla
pieszych. Bezpieczny chodnik
bez zwężania. Ciągi pieszo
rowerowe zamiast
planowanych dróg
rowerowych
Park Gołębiów – zakup
nowych działek

Park Gołębiów

Część działek nie stanowi własności
Gminy Miasta Radom
Koszt przebudowy ulicy, budowy
kanalizacji deszczowej oraz przebudowy
oświetlenia znacząco przekracza
dostępny budżet
Koszt wykonania znacząco przekracza
dostępny budżet
Brak możliwości technicznych ze
względu na układ konstrukcyjny
wiaduktu. Ponadto konieczność rozbiórki
istniejących schodów oraz montaż
pochylni.

22

Budowa ciągu pieszorowerowego wzdłuż ulicy
Janiszewskiej

ulica Janiszewska

23

Ścieżka rowerowa
na Kapturze

os. Kaptur

24

Rowerem pod wiaduktem
na Warszawskiej

ul. Warszawska

28

Ścieżka rowerowa
na Zamłyniu

os. Zamłynie

Brak możliwości technicznych.

os. Borki

Kolizja inwestycji - Wodociągi Miejskie
w Radomiu przystępują do realizacji
inwestycji związanej z rewitalizacją
zbiornika na Borkach.

os. Plantach

Brak możliwości technicznych.

os. Południe

Brak własności gruntu.

os. XV - lecie

Brak własności gruntu.

os. Ustronie

Brak możliwości dysponowania terenem
przez Gminę Miasta Radomia

29

30
31
33
34

Ścieżka rowerowa na Borkach
Ścieżka rowerowa
na Plantach
Ścieżka rowerowa
na Południu
Ścieżka rowerowa na XVleciu
Ścieżka rowerowa
na Ustroniu

35

Linia 7 na starą trasę

Radom

Uruchomienia nowych linii lub zmiana
trasy istniejących linii komunikacyjnych
wykraczają poza zakres projektów
realizowanych w ramach Budżetu
Obywatelskiego.

36

Autobusy na czas
Budowa progów
zwalniających na ulicy
Janiszewskiej
Wyniesione przejście
na ul. Wałowej wzdłuż ciągu
pieszego Żeromskiego Rwańska

Całe miasto

W ramach bieżącej realizacji

ulica Janiszewska

Brak możliwości technicznych.

ul. Wałowa- przejście
Żeromskiego- Rwańska

Brak możliwości technicznych.

48

Opryski parków przeciw
komarom i kleszczom

parki w mieście

Ze względu na zmniejszoną liczbę
komarów i kleszczy nie ma potrzeby
wykonywania oprysków w tej edycji
Budżet Obywatelskiego.

49

Komory hiperbaryczne
twarde dla osób z różnymi
schorzeniami

ul. Sobótki 5, Radom

Brak zgody Wnioskodawcy na zmianę
lokalizacji.

Centrum miasta /
śródmieście

Przedmiotowe słupki posiadają barwy
oraz ustawione są zgodnie
z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia
Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 ze
zm.) Stylizowane słupki lokalizowane są
w strefie konserwatorskiej.

Na ulicy S. Wernera

Z innych źródeł

Radom ul. Ofiar Firleja
14

Brak ogólnodostępności

rondo
Grzecznarowskiego/Jana
Pawła/Kwiatkowskiego

Koszt wykonania przekracza dostępny
budżet.

Radom

Wprowadzenie zaproponowanych zmian
przewyższy wartość przeznaczoną
na realizację projektu.

Radom

Założenia projektu nie leżą
w kompetencjach Gminy Miasta Radom

37

45

60

68

70

71

73

76

Wymiana biało-czerwonych
słupków w centrum miasta
na stylizowane

Remont chodnika na ulicy S.
Wernera
Remont łazienek w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 18
w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 1
w Radomiu
Prawo skręt
Bezpłatna komunikacja
miejska w wybrane dni roku dla wszystkich!
TSUNAMI -Total Super
Unique Natural Action Mental
Idea - Całkowicie Super
Wyjątkowa Myśl o Działaniu
Naturalnym

77

Fingerprints - Nowoczesne
i bezpieczne szkoły
w Radomiu

Radom

Wprowadzenie systemu z czytnikiem linii
papilarnych wraz z systemem
automatycznie robiącym zdjęcia osoby
jest wykluczone zgodne z art. 9
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. pkt. 1
Zabrania się przetwarzania danych
osobowych ujawniających pochodzenie
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne
lub światopoglądowe, przynależność
do związków zawodowych oraz
przetwarzania danych genetycznych,
danych biometrycznych w celu
jednoznacznego zidentyfikowania osoby
fizycznej lub danych dotyczących
zdrowia, seksualności lub orientacji
seksualnej tej osoby

80

Bezpieczna ulica - bezpieczna
dzielnica. Infrastruktura
oświetleniowa przy
ul. Porannej

ul. Poranna w Radomiu

Realizacja projektu niemożliwa
z powodów technicznych, formalnych
i finansowych.

86

Sportowa Ścieżka Zdrowia
przy ul. Porannej

ul. Poranna w Radomiu

Przedmiotowe działki objęte są liniami
rozgraniczenia ulicy dla zadania
inwestycyjnego przebudowy Alei Wojska
Polskiego w Radomiu.

89

Remont chodnika
ul. Klonowica

90

WORKOUT - między os.
Wośniki a os. Halinów

91

Sygnalizacja świetlna
na skrzyżowaniu pokazywanie czasu
do zmiany świateł

92

Zdrowy wypoczynek dla
każdego - rewitalizacja
terenu

ul. Klonowica, dzielnica
Zamłynie Radom
Wąski teren między
ul. Skrajną, a
ul. Pośrednią, dz. Nr 92

Z innych źródeł
Brak gruntów Gminy Miasta Radom.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa
zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków technicznych
dla znaków i sygnałów drogowych oraz
Skrzyżowania w mieście
urządzeń bezpieczeństwa ruchu
tam, gdzie jest możliwe drogowego i warunków ich umieszczania
zainstalowanie tego
na drogach wyświetlacze czasu czyli
systemu
urządzenia elektroniczne wskazujące
uczestnikom ruchu wartość czasu
pozostającego do końca sygnału
świetlnego nadawanego przez
sygnalizator mogą być montowane tylko
na sygnalizacjach stałoczasowych.
Z uwagi na prawne ograniczenia
wynikające m.in. z brzmienia przepisów
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomości brak jest
290/8, 290/10, 290/41
możliwości przychylenia się
przy ul. Wyścigowej
do złożonego wniosku Charakter
inwestycji wskazuje na trwałe
zainwestowanie, co w istniejącym stanie
prawnym jest nieuprawnione.

98

Utworzenie pobocza dla
ruchu pieszego wzdłuż
ul. Perzanowskiej.

Radom ul. Dr Stefanii
Perzanowskiej

Brak możliwości technicznych.

102

Poprawa nawierzchni ulicy

Rejon IV Młynek
Janiszewski
ul. Pomarnackiego

Niezgodne z Zarządzeniem BO 2019

103

Miejsce aktywnego
wypoczynku przy ulicy
Kozienickiej

Działki nr 77, 78/4,
88/3, 18/4 przy rondzie
ks. Jerzego Popiełuszki

Działki w pasie drogowym
i przeznaczonym na rozbudowę
ul. Wojska Polskiego.

ul. Sedlaka. Mariacka,
Młodzianowska

Działka na której projekt miałby być
zlokalizowany nie jest działką drogową

Park Ustronie

Na wskazanym terenie brak działek
należących do Gminy Miasta Radom

119

Modernizacja kuchni
i wyciągu powietrza
w placówce

Zespól Szkół
Specjalnych i Placówek
Oświatowych ul. Lipska
2

Brak ogólnodostępności projektu

123

123 (10207) Remont ulicy
25 Czerwca

ul.25 Czerwca

Niezgodne z Zarządzeniem BO 2019

124

ZADASZENIE MUSZLI

Muszla koncertowa,
park Kościuszki

Ingerencja architektoniczno- budowlana
w przestrzeń parkową mogłoby wpłynąć
negatywnie na charakter zabytku i jego
ekspozycję.

126

Budowa ścieżki od przejścia
Żółkiewskiego - Mieszka

zbieg ulic
Żółkiewskiego, Mieszka
i

Działki w obrębie bloków mieszkalnych
są gruntami prywatnymi.

Osiedle XV-lecia ,
wzdłuż ul. Miłej 27

Niezgodne z zasadami BO 2019

ulica Potkańskiego

Koszt wykonania znacząco przekracza
dostępny budżet

109

116

127

128
130
136

Budowa ciągu pieszorowerowego wzdłuż
ul. Mariackiej
i Młodzianowskiej
Indiańska wioska XXI wiekumiejsce wypoczynku
i zabawy

Naprawa ciągu pieszojezdnego wzdłuż ul. Miłej 27
w Radomiu
Budowa chodnika oraz
ścieżki rowerowej
na ul. Potkańskiego do granic
miasta.
Naprawa nawierzchni
Chodnik dla pieszych przy
ul. Zielonej na odcinku
Janiszew-Radom

Radom Nizinna
odcinek od
miejscowości Janiszew
gm. Zakrzew
do ul. Sarniej w Radomiu

142

Rozbudowa monitoringu
miejskiego o Osiedle Południe

Os. Południe

143

Wykup działek pod
rozbudowę Parku Południe

Os. Południe

Niezgodne z zasadami BO 2019
Koszt wykonania znacząco przekracza
dostępny budżet
Brak jest odpowiedniej infrastruktury
w tej części miasta tj. anten
przesyłowych, wzmacniaczy wizji,
sterowników itp. Ponadto problemem
jest również znaczna odległość kamer
do centrum monitoringu
Część działek nie stanowi własności
Gminy Miasta Radom. Koszt projektu
przekroczy dostępny budżet.

145

150
151
153
160
161

162

167
168
169
171
173
174
175

Przeniesienie przystanku
autobusowego Wierzbicka /
Warsztatowa w okolice bloku
Pieśni 1 (gdzie był
tymczasowo)

Os. Południe

Chodnik i ścieżka rowerowa
przy ul. Rybnej
Kładka nad ulicą
Czarnieckiego od ul. Rybnej

Od. ul. Czarnieckiego
do ul. Warszawskiej
Ul. Czarnieckiego
naprzeciw ul. Rybnej

Skatepark na Ustroniu

Ul. Wyścigowa

Budowa chodnika w ciągu
ul. Pułaskiego
161 (10341)Bezpieczne
przejście przez E7

ul. Pułaskiego

Infrastruktura drogowa nie pozwalała
na utrzymanie przystanku
w tymczasowej lokalizacji (przy bloku
Pieśni 1). Budowa zatoki autobusowej
w tym miejscu wymagałaby zmiany
przebiegu ścieżki rowerowej oraz ciągu
pieszego.
Koszt wykonania znacząco przekracza
dostępny budżet
Koszt wykonania znacząco przekracza
dostępny budżet
Brak odpowiednich działek Gminy Miasta
Radom
Nieuregulowany stan własności działek.

Obecnie droga nie jest w zarządzaniu
MZDiK
26-600 Radom, przy
Brak możliwości technicznych dołączenia
Bezpieczne osiedle Skrzyżowaniu
do miejskiego systemu monitoringu.
monitoring miejski
ul. Paderewskiego
Koszt projektu przekracza środki
założone na obszar.
/Sempołowskiej
SZYDŁOWIECKA BEZPIECZNA ul. Szydłowiecka, obszar
Koszt wykonania znacząco przekracza
DLA DZIECI
3
dostępny budżet
Eden w połączeniu
Radom, działka nr 158/7
Założenia projektu nie leżą
z projektem TSUNAMI
lub grunt miejski
w kompetencjach Gminy Miasta Radom
Założenia projektu nie leżą
Broń masowego przekazu
Fabryka Broni Radom
w kompetencjach Gminy Miasta Radom
Małe sówki mądre główki Zakup zabawek edukacyjnych
ul . Zbrowskiego 10
Brak ogólnodostępności projektu
dla przedszkolaków
Kolorowe przedszkole
ul . Zbrowskiego 10
Niezgodne z zasadami BO 2019
Radom, ul. Jacka
Koszt wykonania znacząco przekracza
Kładka dla pieszych nad ulicą
Kuronia, za wiaduktem
Jacka Kuronia
dostępny budżet
kolejowym
Naprawa studzienek
Obszar II
Z innych źródeł
na ul. Skaryszewskiej
Radom

Obszar O

Komin Elektrociepłowni zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie sposobu
zgłaszania oraz oznakowania przeszkód
lotniczych, stanowi przeszkodę lotniczą
i podlega ww. rozporządzeniu, a zatem
musi spełniać wymagania w zakresie
jego oświetlenia. Wobec powyższego nie
ma podstaw prawnych by wykonać
kolorowe podświetlenia komina.

179

IZBA PAMIĘCI do zwiedzania
w katowni na ul. Kościuszki.

obszar O

Przedmiotowy budynek jest
w użytkowaniu wieczystym
mieszkańców i gmina nie może
decydować o przeznaczeniu lokali

180

Plac do ćwiczeń - STREET
WORKOUT przy III LO im. D.
Czachowskiego

teren przy III LO im. D.
Czachowskiego, działka
46/8

Inne przeznaczenie terenu

176

Kolorowe podświetlenie
komina Elektrociepłowni.

183

Plac do ćwiczeń – STREET
WORKOUT na Borkach przy
PSP 2

PSP 2 (Filia) ,
ul. Batalionów
Chłopskich 33

Brak wolnego terenu.

194

Ładne i bezpieczne drzewa

Radom, ul. Narutowicza

Ul. Narutowicza przewidziana
jest do modernizacji w 2019 roku.

195

Odbudowa studni na rynku
wg wyglądu z obrazu
Hoppena. (przynajmniej
górnej części)

Obszar O

Z innych źródeł

197

Dzień Wystawiania Zbędnych
Rzeczy

Radom

199

Kolumna Kazimierza
Wielkiego na placu
Kazimierza Wielkiego

obszar 0

201
205
206
208

211

215

216

217

218

Plac do ćwiczeń - STREET
WORKOUT przy PG 22
Plac zabaw na Borkach przy
PSP 2
Droga do Leśniczówki

PG 22, ul. Rapackiego
24
PSP 2 , ul. Batalionów
Chłopskich 33
Ulica Stefana Batorego
Radom
PSP nr 26 ul. Wośnicka
125

Plac do ćwiczeń STREET
WORKOUT na Wośnikach
Budowa dodatkowych zatok
Działka nr 216/71 obręb
parkingowych oraz remont
II arkusz X, położona
drogi dojazdowej do Parku
na Osiedlu Gołębiów II
na Osiedlu Gołębiów II.
Plac do ćwiczeń - STREET
park na Michałowie
WORKOUT w parku Michałów
Remont i iluminacja Młyna
przy zalewie na Borkach
Zalew na Borkach
z możliwością obserwacji
jego pracy.
Muzeum/Izba pamięci
Kamienica Deskurów
Jagiellonów w Radomiu
Drukarnia Jana Kantego
Trzebińskiego w Radomiu odzyskanie przez miasto.

Drukarnia Jana Kantego
Trzebińskiego

Nie ma możliwości uprzątnięcia
wszystkich przedmiotów ze względu
na podział na 5 sektorów wywozu śmieci
(każdy wywóz odbywa się innego dnia)
w sektorach wywóz odbywa się także
w innych dniach.
Dla zrealizowania proponowanego
zamierzenia konieczna byłaby zmiana
w planie miejscowym i zgoda Rady
Miejskiej na lokalizację.
Inne przeznaczenie terenu
Brak wolnego terenu
Koszt wykonania znacząco przekracza
dostępny budżet
Brak wolnego terenu.
Koszt wykonania znacząco przekracza
dostępny budżet
Z innych źródeł
Remont generuje zbyt duży koszt, który
znacznie przekracza kwotę pozyskaną
z budżetu obywatelskiego.
Nie możliwa realizacja w roku 2019.
do rozpatrzenia w kolejnych latach.
Przedmiotowy budynek stanowi
własność prywatną, a Gmina Miasta
Radomia nie może inwestować w obcy
majątek.

219

220

222

223

224

Ul. Kusocińskiego
ul. Żwirki i Wigury przy
Bema ul. Struga koło
"Witaminy" ul. Wodna
przy jej wylocie do 25
Czerwca ul. Wodna przy
Siemiradzkiego
ul. Katowicka przy
Grzybowskiej ul. Szklana
przy bloku nr 78
Bezpieczniej dla wszystkichul. Kolberga przy
wyznaczenie nowych przejść
Siennej ul. Bema tuż
dla pieszych.
przed jej wylotem
do Żwirki Ulica
Kilińskiego przy jej
wylocie
do Niedziałkowskiego
zał. nr 11 Ulica Staszica
Ulica Dębowa przy
Krasickiego Ulica
Niedziałkowskiego przy
Wysokiej
Nowy dąb wolności na 100lecie odzyskania wolności
i powstania Republiki
Radomskiej
Termomodernizacja budynku
Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 31 im.
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Radomiu
Utworzenie sali pamięci
w kamienicy przy
ul. Kościuszki 6

Brak możliwości technicznych.

(Stary ogród, Kościuszki
lub Leśniczówka

Z innych źródeł

PSP 31

Niezgodne z zasadami BO 2019

Kościuszki 6

Budynek przy ul. Kościuszki 6 jest
w użytkowaniu wieczystym
mieszkańców.

Garbarnia Borkowskiego
ul. Garbarska 27;
Fabryka Obuwia "Bata"
Zagospodarowanie
ul. Fabryczna 7 ;
poprzemysłowych budynków
Gazownia ;MCSW
Radomia o wartości
"Elektrownia". Wieży
historycznej. Utworzenie
ciśnień na Potkanowie,
Muzeum Przemysłu
budynków po radiostacji
Radomskiego i COPu.
na Wacynie, drukarni
Trzebińskiego
na Żeromskiego i innych
podobnych budynków.

Z uwagi na prawne ograniczenia
wynikające m.in. z brzmienia przepisów
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomości brak jest
możliwości przychylenia się
do złożonego wniosku. Wartość projektu
przekroczy dopuszczalną kwotę.

225

Odbudowa Białej Wieży
na Skwerze Unii WileńskoRadomskiej i częściowej
rekonstrukcji przylegających
do niej murów obronnych (25 m) z jednoczesnym
utworzeniem wystawy
interaktywnej dotyczącej
historii Zamku Królewskiego
i Miasta Kazimierzowskiego
w Radomiu.

Skwer Unii WileńskoRadomskiej

230

Sygnalizacja świetlna
na ul. Zbrowskiego obok
sklepu Biedronka-budynku
RSM

Przejście dla pieszych
obok sklepu Biedronka
vis a vis budynku RSM /
Poczty Polskiej

239

Miejski Grill w Starym
Ogrodzie

Park Stary Ogród

244

Eko antysmogowe, progi
zwalniające

245

Dobre sąsiedztwo piknik

246

Trasy rowerowe, piesze,
samochodowe, gry

248

TERMY RADOMSKIE
i BOGACTWO MIESZKAŃCÓW
Prezentacje z dyskusją

249

250

Bezpłatny autobus w ścisłym
centrum = mniej samochodów
będzie wjeżdżać do centrum.
Schody ruchome z tunelu
Dworca PKP w kierunku
Ustronia we współpracy
z PKP

Filtrowa, wodna struga,
Siemiradzkiego,
Kusocińskiego
Filtrowa, wodna struga,
Siemiradzkiego,
Kusocińskiego
Śladami partyzantów
opozycji
demokratycznej

Nie zachowały się materiały archiwalne,
czy przekazy ikonograficzne odnośnie
wyglądu przedmiotowej wieży.
w związku z tym ewentualna
rekonstrukcja historycznej budowli
byłaby realizowana wbrew
konserwatorskim standardom.

w chwili obecnej opracowywana jest
koncepcja przebudowy układu
komunikacyjnego przedmiotowej ulicy.
w założeniach przedmiotowej koncepcji
jest zmiana geometrii jezdni.
Brak możliwości realizacji ze względu
na zabytkowy charakter ogrody.
Negatywna opinia ze względu
na bezpieczeństwo.
Założenia projektu nie leżą
w kompetencjach Gminy Miasta Radom
Założenia projektu nie leżą
w kompetencjach Gminy Miasta Radom
Założenia projektu nie leżą
w kompetencjach Gminy Miasta Radom

Szkoły Licealne
Technikalne, Medyczne,
Podstawowe

Koszt wykonania znacząco przekracza
dostępny budżet

0

Koszt wykonania znacząco przekracza
dostępny budżet

0

Własność Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym Polskich
Kolei Państwowych

259

Wjazd na osiedle Gołębiów
i od ulicy 11-go Listopada

Radom, osiedle
Gołębiów I, ul. 11-go
Listopada

Teren nie jest w zarządzaniu MZDiK

260

Witacze przy zachodniej
obwodnicy zachęcające
do zwiedzania miasta

0

Wskazany we wniosku teren nie stanowi
własności Gminy Miasta Radom

0

Wskazany we wniosku teren nie stanowi
własności Gminy Miasta Radom

261
264
268
276

Iluminacja słupa na wacynie
wraz z linami - stworzenie
atrakcyjnego punktu
widocznego z daleka.
Psi Park
Międzypokoleniowy
Społeczny Dom Kultury
Renowacja chodnika przy ul
Stasieckiego

Zalew Borki
Radom, ul. Kolberga 19
Radom, Borki,
ul. Stasieckiego

Brak wolnego terenu
Działanie wieloletnie. Brak możliwości
finansowania z Budżetu Obywatelskiego.
Koszt wykonania znacząco przekracza
dostępny budżet

285

Chrońmy ciszę ograniczając
hałas. Zabudowa Orlika
ekranami dźwiękochłonnymi

ZESPÓŁ BOISK ORLIK
2012 ul. Trojańska przy
PSP 21

287

Ścieżka rowerowa
ul. Szydłowiecka

Radom ul. Szydłowiecka
/obszar 3/

288

Modernizacja boiska
betonowego przy PSP nr 6
w Radomiu

Teren Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 6
z Oddziałami
Integracyjnymi
w Radomiu

296

Inteligentne systemy
sterowania ruchem miejskim

Projekt Ogólnomiejski

298

Jeden numer

Projekt Ogólnomiejski

302

Interaktywna mapa zagrożeń
– portal internetowy
i aplikacja mobilna
Miejsce rekreacji umysłowosiłowej
Budowa chodnika
ul. Wolanowska

Z uwagi na prawne ograniczenia
wynikające m.in. z brzmienia przepisów
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomości brak jest
możliwości przychylenia się
do złożonego wniosku
Koszt przebudowy ul. Szydłowieckiej
przewyższa maksymalną kwotę
dostępną w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2019.
Z uwagi na prawne ograniczenia
wynikające m.in. z brzmienia przepisów
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomości brak jest
możliwości przychylenia się
do złożonego wniosku
Koszt wykonania znacząco przekracza
dostępny budżet
Proponowane rozwiązanie w Urzędzie
Miejskim funkcjonuje od wielu lat
w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Całe miasto

Brak możliwości technicznych

Gołębiów I, Nad
Potokiem, Glinice,

Część działek nie stanowi własności
Gminy Miasta Radom.

ul. Wolanowska

Z innych źródeł

Osiedle Obozisko,
ul. Parkowa 1

Brak możliwości technicznych. Teren
przyległy stanowi Park im. Jacka
Malczewskiego i nie pozostaje
w zarządzaniu Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji.

Radom

Koszt wykonania znacząco przekracza
dostępny budżet

Park Obozisko

Z innych źródeł

315

Nowe boisko w parku im.
Jacka Malczewskiego
na Obozisku

osiedle Obozisko

Obecnie rozpoczęto już rewitalizację
parku „Obozisko” wg zatwierdzonego
pozwolenia na budowę i brak jest
możliwości zmian w projekcie.

317

Rozbudowa Parku Południe
w kierunku zachodnim od
istniejącego parku

os Południe

323

Woonerf Radom

Moniuszki

326

Wykup działek pod
rozbudowę Parku Południe
(pomiędzy istniejącym
parkiem a ul. Wierzbicką)

Os. Południe

303
309

311

312
313

Parking przy MOK Amfiteatr
na Obozisku
Droga mleczna – droga
rowerowa wzdłuż Potoku
Północnego i Rzeki Mlecznej
Rewitalizacja Parku im. Jacka
Malczewskiego na Obozisku

Nieuregulowany stan własności działek.
Koszt znacząco przekracza dostępny
budżet.
Przedmiotowa ulica jest w bardzo
dobrym stanie technicznym, posiada
nawierzchnię granitową , chodniki z płyt
płukanych oraz granitu. Realizacja
zadania będzie możliwa w następnych
latach.
Działki nie należą do Gminy Miasta
Radom. Koszt znacząco przekracza
dostępny budżet.

327

Remont chodnika na ulicy
Młynarskiej

ul. Młynarska

328

Wniesione przejścia zamiast
świateł

Radom

332
334

335

338

Ławeczki Honorowych
Obywateli Radomia
Remont chodnika przy ulicy
Wolanowskiej
Wyrównanie
i zagospodarowanie placu
przy Skateparku
w Leśniczówce

Zadrzewienie skweru przy
Mauzoleum Dionizego
Czachowskiego

Radom

Koszt znacząco przekracza dostępny
budżet.
Zasady stosowania sygnalizacji dla
pieszych oraz kryteria dla sformułowania
opinii odnośnie do potrzeby
zastosowania sygnalizacji świetlnej
na analizowanym skrzyżowaniu lub
przejściu dla pieszych zawarte są
w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 ze zm.).
Powyższe rozporządzenia zawiera także
opisy i zasady montażu progów
zwalniających. w związku z powyższym
nie ma potrzeby tworzenia kolejnego
dokumentu opisującego zasady montażu
progów zwalniających i wykonania
sygnalizacji świetlnych
Koszt znacząco przekracza dostępny
budżet.

ul. Wolanowska

Z innych źródeł

Leśniczówka

Wszelkie prace na tym terenie wymagają
pozwolenia MWKZ.

Skwer przy Mauzoleum
Dionizego
Czachowskiego

Rozpoczęta rewitalizacja terenu nadal
trwa. Specjalistyczna pracownia
projektowa wykonała kompleksowy
projekt rewitalizacji między innymi
z uwzględnieniem osi widokowych,
wymianą infrastruktury, gospodarką
drzewostanem i nowymi nasadzeniami.

347

Centrum dzielnicy Kozia Góra

Kozia Góra

Z uwagi na prawne ograniczenia
wynikające m.in. z brzmienia przepisów
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomości brak jest
możliwości przychylenia się
do złożonego wniosku

348

Remont chodnika przy
ul. Kwiatkowskiego

ul. Kwiatkowskiego

Z innych źródeł

351

Płatność kartą płatniczą
w parkomatach

Radom

Aktualnie tj. od 01 czerwca 2017r
obowiązuje umowa nr 018/Bi/2017
zawarta w wyniku przetargu
nieograniczonego. Przedmiotem umowy
jest zainstalowanie i zaprogramowanie
82 szt. parkomatów dla Strefy Płatnego
Parkowania Niestrzeżonego w Radomiu,
niezbędnych do obsługi Strefy wraz
z prowadzeniem czynności techniczno –
organizacyjnych związanych z ich
serwisowaniem, obsługą
i kompleksowym utrzymaniem. Umowa
obowiązuje do 27.04.2021r w ramach
umowy parkomaty będą wyposażone
w funkcję płatności radomską kartą
miejską .

352

Żywopłoty zamiast barierek
i słupków

Ogólnomiejski

Projekt nieekonomiczny.

353

Kopiec Niepodległości

Radom, Park im Jacka
Malczewskiego na os.
Obozisko

Lokalizacja projektu bezzasadna. Park im.
J. Malczewskiego posiada już kompletną
dokumentację projektową
do rewitalizacji. Obchody 100 rocznicy
odzyskania Niepodległości przypadają
na 2018 rok, a Budżet Obywatelski
dotyczy zadań do realizacji w 2019 r.

355

Budowa ciągu pieszorowerowego ul. Warszawska
odcinek od ul. Ronda
Narodowych Sił zbrojnych
do granic Radomia, Wielogóry.

Radom ul. Warszawska
od Ronda Narodowych
Sił zbrojnych do granic
Radomia, Wielogóry.

Koszt znacząco przekracza dostępny
budżet.

357

Zielony Radom - Piłsudskiego

Piłsudskiego

Planowane prace modernizacyjne.

358

Zielony Radom - Curie
Skłodowskiej

Curie Skłodowskiej

Brak miejsca do nowych nasadzeń.

359

Miejsce wypoczynku - miejsce
relaksu

Ul Żwirki i Wigury tereny zielone przy
blokach 42 bądź 61

360

Automatyczne toalety
w Parku Gołębiów

Park Gołębiów

Z uwagi na prawne ograniczenia
wynikające m.in.. z brzmienia przepisów
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami brak jest
możliwości przychylenia się
do złożonego wniosku.
Z uwagi na prawne ograniczenia
wynikające m.in. z brzmienia przepisów
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomości brak jest
możliwości przychylenia się
do złożonego wniosku

361

362

363

364

369

370

372

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła
w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz ustawy o strażach
gminnych (Dz. U. poz. 1335), która uchyla
przepisy będące podstawą prawną
ul. Warszawska,
kontroli ruchu drogowego dokonywanej
Miasto to nie tor wyścigowy Czarnieckiego, Kielecka,
przez straże gminne (miejskie) przy
pomiar prędkości
Zbrowskiego, Chrobrego użyciu fotoradarów. Ustawa wskazuje, że
ujawnianie naruszeń przepisów ruchu
drogowego za pomocą stacjonarnych
urządzeń rejestrujących,
zainstalowanych w pasie drogowym dróg
publicznych, należy wyłącznie
do Inspekcji Transportu Drogowego.
Z uwagi na prawne ograniczenia
wynikające m.in. z brzmienia przepisów
Dokończenie budowy parku
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
osiedle Południe II
na osiedlu Południe
o gospodarce nieruchomości brak jest
możliwości przychylenia się
do złożonego wniosku
Z uwagi na prawne ograniczenia
wynikające m.in. z brzmienia przepisów
Dokończenie budowy parku
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
osiedle Południe II
na osiedlu Południe
o gospodarce nieruchomości brak jest
możliwości przychylenia się
do złożonego wniosku
Progi spowalniające
ul. Brzustowskiej
na ul. Brzustowskiej
Brak możliwości technicznych
w Radomiu
w Radomiu
Decyzję o podłączeniu budynku do sieci
„Walka ze Smogiem” komin
ciepłowniczej w zakresie poboru ciepła
widoczny z podwórka
Ul. Tokarska 7/1 oraz
na cele centralnego ogrzewania, ciepłej
ciepłowni - aż się prosi o linię całe osiedle Potkanów
wody czy wentylacji może podjąć jedynie
C.O. i ciepłą wodę
właściciel budynku.
Budowa i wyposażenie
serwerowni oraz rozbudowa
Publiczna Szkoła
sieci informatycznej
Podstawowa nr 20
Brak ogólnodostępności projektu
w Publicznej Szkole
w Radomiu ul. Malenicka
Podstawowej nr 20
29
w Radomiu
Chodnik przy
ul. Brzustowska
Brak możliwości technicznych
ul. Brzustowskiej w Radomiu
w Radomiu

380

Poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego

Droga wojewódzka 737
– odcinek od cmentarza
do Bramtrade ok 3,5 km.

Ten projekt nie jest w zakresie działania
MZDIK (droga wojewódzka w zarządzie
MZDW).

381

Budowa otwartej siłowni
zewnętrznej dla społeczności
dzielnicy „Kaptur” przy PSP
nr 29 z Oddziałami Integr.

Teren zielony przed
budynkiem PSP nr 29
z OI ul. Ceglanej 14

Z innych źródeł

383

Rewitalizacja Parku
„Obozisko”

W bieżącym roku planowane jest
Radom ul. Warszawska –
rozpoczęcie prac rewitalizacji parku w dz.
Parkowa
Obozisko

385

386

Budowa placu zabaw dla
psów

PARK PLANTY RADOM

Ścieżka rowerowa od
ul. Chrobrego – do Parku
Chrobrego do Parku Gołębiów
Gołębiów II
II

Brak wystarczającej powierzchni
na projekt
Z uwagi na prawne ograniczenia
wynikające m.in. z brzmienia przepisów
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomości brak jest
możliwości przychylenia się
do złożonego wniosku
Część działek stanowi własność osób
fizycznych

391

Bus Pasy

Obszar okołomiejski
(cały Radom)

394

Przygotowanie dokumentacji
projektowej na wykonanie
(odwiertu) otworu
geotermalnego w Radomiu

Radom- miejsce
do uzgodnienia władz
Radomia

Zadanie niezgodne z zasadami Budżetu
Obywatelskiego

403

Pogotowie stomatologiczne
NFZ

Najlepiej w centrum
Radomia –żeby był
dogodny dojazd
autobusem MPK

Tzw. pogotowie stomatologiczne
powinno funkcjonować z ramach umów
zawieranych z Narodowym Funduszem
Zdrowia, na podstawie
przeprowadzanych w oparciu o złożone
oferty konkursów. w innym przypadku
bieżące koszty funkcjonowania, w tym
zatrudnienia personelu muszą znaleźć
inne stałe źródła finansowania.

404

Wykonanie wyjazdu
z ul. Kotarbińskiego
i Zientarskiego

Gołębiów I

Realizacja inwestycji ze środków
własnych RSM.

