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Wstęp  
 Raport o Stanie Miasta Radomia za rok 2018 został sporządzony zgodnie z art. 
28aa §2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. Brzmienie art. 28aa §1 
stanowi, że Wójt przedstawia Raport Radzie Gminy do 31 maja. Celem raportu jest w 
szczególności podsumowanie stopnia realizacji polityk, programów i strategii oraz 
uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego za rok poprzedni. 
 Przedmiotowy raport jest pierwszym dokumentem przedstawiającym 
i podsumowującym realizację działań i zadań na terenie Radomia. W pierwszej części 
raportu wykorzystane zostały dane statystyczne pozyskane z baz GUS. Głównym 
źródłem informacji były jednakże plany i programy przyjęte do realizacji w poprzednich 
latach, a także informacja o realizacji zadań własnych gminy i powiatu nieujętych 
w dokumentach strategicznych. 

 Raport składa się z sześciu części merytorycznych,  wstępu i podsumowania.  
Część pierwsza zawiera podstawowe informacje na temat miasta Radomia i jego 
mieszkańców. Przedstawiono w niej demograficzne aspekty rozwoju Radomia oraz 
prognozy zmiany liczby ludności do roku 2040. Część druga dotyczy planów 
i programów strategicznych, nawiązujących do Strategii Rozwoju Miasta Radomia na 
lata 2008-2020,  przyjętej uchwałą Nr 371/2008 Rady Miejskiej w dniu 25 sierpnia 
2008r. Skupiono się na zaprezentowaniu programów rozwojowych i ich realizacji w tak 
kluczowych dla mieszkańców dziedzinach jak: 1) Komunikacja, lokalny transport 
zbiorowy i  infrastruktura, 2) Budownictwo mieszkaniowe, 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) Przeciwdziałania dysfunkcjom 
społecznym w mieście, 8) Inne, w tym: Program wsparcia i rozwoju wspólnot 
i społeczności lokalnych. Raport zawiera charakterystykę programów strategicznych 
jakie obowiązują Miasto Radom wraz z informacją o realizacji tych zamierzeń oraz 
obowiązków z nich wynikających. 

Część trzecia raportu zawiera informację z realizacji Budżetu Obywatelskiego 
w roku 2018. Wyszczególnione zostały w nim projekty, wybrane w 2017 roku przez 
mieszkańców Radomia, po konsultacjach społecznych pod nazwą „Budżet Obywatelski 
2018”. W tej części raportu przedstawiono również wykaz projektów, które zostaną 
zrealizowane w 2019 roku w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2019”. W części 
czwartej raportu przestawiono charakterystykę budżetu Gminy Miasta Radomia 
w 2018 roku. Część piąta zawiera uchwały Rady Miejskiej w Radomiu podjęte 
i realizowane w 2018r. Część szósta raportu dotyczy szczegółowej informacji 
o realizacji zadań własnych gminy i powiatu nieujętych w dokumentach strategicznych. 
Wyodrębniono 19 kategorii zadań, podzielonych dodatkowo na zadania szczegółowe 
i przedstawiono stan ich realizacji z uwzględnieniem sposobów realizacji, ilości oraz 
liczby przypadków. 

Raport zamyka podsumowanie, będące również próbą wskazania ograniczeń 
w realizacji kluczowych programów oraz kierunków poprawy.  
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W niniejszym Raporcie nie został uwzględniony dokument Strategii Miasta 
Radomia na lata 2008-2020, ponieważ zgodnie z obowiązującym 2-letnim okresem 
sprawozdawczym, sprawozdanie z wykonania strategii w latach 2018-19 zostanie 
przedstawione w roku 2020.  
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Rozdział I. Radom i radomianie 
 Na podstawie studiów literaturowych nie można odnaleźć dokładnej daty 
powstania analizowanego miasta Radomia, nie można również ustalić imienia 
założyciela grodu. Najbardziej wiarygodne są zapisy z XI wieku na temat wzniesienia 
na terenie grodu obronnego nad Mleczną drewnianego kościółka pod wezwaniem św. 
Piotra, skąd do dnia dzisiejszego nazwą tamtejszego terenu jest „Stara Piotrówka”. 
Pojawienie się pierwszej nazwy Radom datuje się na rok 1155 w bulli papieża Hadriana 
IV wystawionej dla biskupa wrocławskiego. W XI wieku Radom był siedzibą kasztelana 
sprawującego władzę sądowo-administracyjną nad okoliczną ludnością i ze względu 
przekształcania czasowego i znajdującej się na wschód od grodu osady targowej, która 
z czasem przekształciła się w miasto nazywano ją Stary Radom. Po wybudowaniu w XIII 
wieku kościoła pod wezwaniem św. Wacława, Stary Radom otrzymał prawo średzkie. 
Badania dotyczące pierwszego przywileju lokalizacyjnego Radomia datuje się na 
1360r., drugim przywilejem jest dokument wystawiony przez Kazimierza Wielkiego w 
1364r., który nadał miastu prawo magdeburskie.  
 Najważniejszymi datami, które wpisały się w historię Radomia jest rok 1505, 
w którym uchwalono konstytucję „Nihil novi” oraz CZERWIEC 1976 roku, w którym 
robotnicy z Radomia jako jedni z pierwszych wyszli na ulice i protestowali przeciwko 
komunistycznemu systemowi sprawowania władzy. 
 
 
1.1. Dane geograficzne 

Radom to jedyne duże miasto zlokalizowane w południowej części województwa 
mazowieckiego. Miasto znajduje się w dorzeczu środkowej Wisły i Pilicy. Jest ono 
położone 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. Szczególnie istotne jest 
położenie w niewielkich odległościach od Warszawy, Kielc, Lublina i Łodzi. 

Radom położony jest także w niewielkiej odległości od przejść granicznych. Są 
to następujące przejścia graniczne : 
- z Białorusią: Kukuryki (214 km), Kuźnica Białostocka (350 km); 
- z Ukrainą: Hrebenne (250 km), Medyka (280 km); 
- ze Słowacją: Chyżne (305 km); 
- z Czechami: Cieszyn (308 km), Kudowa-Słone (445 km); 
- z Litwą: Ogrodniki (396 km); 
- z Rosją: Bezledy (410 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). 

Położenie geograficzne Radomia spowodowało, że jest on bardzo ważnym 
węzłem komunikacyjnym o znaczeniu regionalnym. Miasto leży na skrzyżowaniu dwóch 
dróg krajowych: drogi krajowej nr 7 Gdańsk-Kraków (trasy łączącej Europę Północną 
z Adriatykiem) i drogi krajowej nr 12 Poznań-Lublin (trasy stanowiącej najkrótsze 
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połączenie pomiędzy Berlinem a Kijowem). Radom jest także ważnym węzłem 
kolejowym. W mieście krzyżują się trzy linie  I-rzędne o znaczeniu krajowym. Są to linie: 
Warszawa – Radom – Kraków, Radom– Dęblin i Radom – Tomaszów Mazowiecki – Łódź. 

 
 

1.2. Demografia Radomia 
Zmienne demograficzne mające wpływ na rozwój regionalny, jak na przykład 

wiek i liczebność populacji mają znaczenie w ocenie atrakcyjności danego regionu 
z perspektywy ekonomicznej. Społeczeństwo zbyt stare czy też zbyt małe bądź zbyt 
duże zagęszczenie ludności może być postrzegane jako zagrożenie dla potencjalnych 
przedsiębiorców. Warunki sprzyjające korzystnym warunkom życia mieszkańców 
w danym regionie zapobiegają emigracji społeczeństwa w inne rejony chociażby 
z powodu poszukiwania pracy.  

 

1.2.1. Ludność Radomia w oparciu o dane statystyczne i rejestrowe 
Radom pod względem liczby ludności jest czternastym w Polsce i drugim 

(po  Warszawie) miastem na Mazowszu. W 2017 roku1 zamieszkiwało tu 214 566 osób, 
w tym 112 740 kobiet i 101 826 mężczyzn . Struktura wiekowa radomian nie odbiega 
znacząco od średniej dla kraju, ale zauważalne są w niej negatywne tendencje 
związane ze starzeniem się społeczeństwa. Najwyraźniej widać to zjawisko 
we wskaźniku obciążenia demograficznego. W 2005 roku na 100 osób w wieku 
przedprodukcyjnym przypadało 75,7 osób w wieku poprodukcyjnym, zaś w 2017 r. 
aż 130,0 osób. 

Przyczyn zjawiska starzenia się radomian jest wiele. Są to zarówno te same 
kwestie, które powodują, że starzeje się cała Europa zachodnia (zmiana modelu rodziny, 
późniejsze decyzje o rodzicielstwie, wydłużanie się życia itp.), jak i przyczyny 
charakterystyczne dla Radomia – duże bezrobocie powodujące niepewność sytuacji, 
co wpływa na decyzje o rodzicielstwie, emigracja w związku z poszukiwaniem pracy 
i pozyskiwaniem tańszych specjalistów z radomskiego rynku pracy. W efekcie 
zmniejsza się liczba osób młodych (wyjazdy + ujemny przyrost naturalny), a zwiększa 
się liczba osób starszych, które pozostają w Radomiu.  

Zjawisko migracji ludności dotyczy około 1000 radomian rocznie, przy czym 
najczęściej są to ludzie młodzi. Należy podkreślić, że saldo migracji uwzględnia również 
osoby, które opuściły Radom i zamieszkały w sąsiednich gminach, ale nadal prowadzą 
działalność/pracują w Radomiu. Zjawisko wyludniania się miast na korzyść otaczających 
je terenów wiejskich można zaobserwować w wielu miastach w Polsce. 

Należy również zwrócić uwagę na ujemny przyrost naturalny w Radomiu. 
Przewaga zgonów nad urodzeniami jest charakterystyczna dla współczesnej Europy, 
w tym również Polski. 

                                                           
1 Dane za rok 2018, czyli za rok analizowany, nie zostały podane ze względu na obecny ich brak w danych GUS 



9 
 

W efekcie 3 omawianych zjawisk – starzenia ludności, ujemnego salda migracji 
ujemnego przyrostu naturalnego – maleje liczba mieszkańców Radomia. W 1995 roku 
wynosiła ona 232 649 osób, w 2005 roku 227 018 osób, a w 2015 już tylko 216 159 
osób, a więc w latach 1995-2005 liczba ludności spadła o niespełna 2,42 %, natomiast 
w latach 2005 – 2015 o 4,78% (niemal dwukrotnie więcej). 

 

 

1.2.2. Prognoza demograficzna 

Prognoza liczby ludności zarówno w skali kraju, jak i samego miasta Radomia, 
przewiduje wyraźny spadek liczby ludności. Problem ten nie wynika wyłącznie 
z problemów miasta, ani nawet wyłącznie z problemów Polski –  jest to zagadnienie 
uniwersalne dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.  

Opracowana w 2014 roku prognoza liczby ludności dla Polski kształtuje się 
następująco: w 2020 roku Polskę zamieszkiwać będzie 38 137 804 osób, w 2030 roku 
37 185 073, a w 2040 roku 35 668 232 osób. W stosunku do aktualnej liczby ludności 
(w 2017 roku wynosiła ona 38 433 558 osób) w 2040 roku nastąpi spadek o blisko 
7,20%.  

Sytuacja w Radomiu wyglądać będzie podobnie, jednak prognozowane zjawiska 
będą głębsze niż w skali kraju: z 214 566 osób w 2017 roku liczba ludności spadnie 
do prognozowanych 210 240 osób w 2020 roku, 195 424 osób w 2030, a w 2040 roku 
spadnie do 176 892 osób. Prognozowany spadek stanowić będzie ponad 17,55 % 
aktualnej liczby ludności. 

Jak widać z powyższych prognoz – liczba ludności w Radomiu spadnie znacząco.  
Prognoza ludności nie musi się jednak spełnić, czego najlepszym dowodem jest fakt, 
iż rzeczywista liczba ludności w 2017 roku była wyższa od prognozowanej o 599 osób, 
a według danych za pierwsze półrocze 2018 r zapowiada się jeszcze korzystniej. 

 
 

1.2.3. Usługi dla mieszkańców (wybrane aspekty) 
Jednostka administracyjna realizuje usługi dla mieszkańców, które są związane 

z zaspokojeniem potrzeb, dostarczeniem określonych korzyści i komfortu życia. 
Zaspokajanie potrzeb jest nie tylko podstawą życia każdego człowieka jako jednostki, 
ale również wymagane jest od wszelkiego rodzaju działalności gospodarczych. Rozwój 
gospodarczy całego kraju i co za tym idzie również regionalnego, powinien ściśle być 
z nimi powiązany. Do raportu zostały wybrane te usługi, które są związane 
z mieszkalnictwem i są opłacane przez ludność z własnych środków, jak również usługi 
związane z wydawaniem dokumentów: prawa jazdy i dowodów osobistych. 

 Budownictwo jest niezwykle ważnym elementem mającym wpływ na potencjał 
rozwojowy danego regionu i jest jedną z gałęzi przemysłu, która prężnie się rozwija. 
W Radomiu, w 2018 roku wydano łącznie 1039 pozwoleń, gdzie warto zaznaczyć, iż 
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pozwolenie na budowę dotyczy nie tylko budowy, ale również rozbudowy, nadbudowy, 
odbudowy oraz przebudowy obiektów budowlanych. W/w pozwolenia na budowę w m. 
Radom obejmują pozwolenia na: 
- budowę budynków jednorodzinnych – 256 szt. 
- budowę budynków wielorodzinnych – 11 szt. 
- budowę budynków niemieszkalnych (gospodarcze, garaż) – 19 szt. 
- budowę budynków: biurowych, handlowych, usługowych, magazynowych, 
produkcyjnych – 43 szt. 
- budowę obiektów ogólnodostępnych o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali, 
kultury fizycznej – 2 szt. 
- budowa parkingów, drogi, oświetlenia, ścieżki rowerowe – 11 szt. 
- budowa sieci gazowej –  59 szt. 
- rozbudowę, przebudowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 54 szt. 
- rozbudowę, przebudowę budynków wielorodzinnych – 8szt. 
- rozbudowę, przebudowę budynków niemieszkalnych (gospodarcze, garaże) – 3 szt. 
- rozbudowę, przebudowę  budynków: biurowych, handlowych, usługowych, 
magazynowych, produkcyjnych –  49szt. 
- rozbudowę, przebudowę obiektów ogólnodostępnych o charakterze edukacyjnym, 
budynki szpitali, kultury fizycznej, kościoły – 12 szt. 
- zmiana sposobu użytkowania z mieszkalnego na hotel – 1 szt. 
- przebudowa placu, dziedzińca – 2szt. 
- przebudowa stacji bazowej – 1 szt. 
- roboty budowlane: schody, docieplenie – 10 szt. 
- rozbiórkę budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 24 szt. 
- rozbiórkę  budynków niemieszkalnych (gospodarcze, garaże) – 23 szt. 
- rozbiórkę  budynków: biurowych, handlowych, usługowych, magazynowych, 
produkcyjnych – 9 szt. 
- rozbiórkę obiektów ogólnodostępnych o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali, 
kultury fizycznej, kościołów – 1 szt. 
- rozbiórkę hydroforni – 1 szt. 
- budowę sieci elektroenergetycznej – 7 szt. 
- budowę wewnętrznej instalacji gazu – 391 szt. 
- roboty budowlane (szyldy, reklamy, kapliczki) – 4 szt. 
- budowa masztu – 1 szt. 
- budowa stacji transformatorowej – 13 szt. 
- budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej – 17 szt. 
- montaż urządzeń telefonicznych – 3 szt. 
- budowa dróg gminnych (ZRID) – 1 szt. 
- budowa zespołu kolumbariów – 1 szt. 
- remont ogrodzenia cmentarza – 1 szt. 
 Ważnym elementem w poprawieniu komfortu życia jest poprawna i szybka 
komunikacja transportowa. W obecnych czasach przy zauważalnej poprawie jakości i 
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większej ilości dróg, uwagę zwraca większa liczba samochodów na drogach. 
Przedstawiony fakt występuje nie tylko ze względów poprawy efektywności 
infrastruktury drogowej i upodobań społeczeństwa, jest on w głównej mierze 
spowodowany szybszą możliwością dotarcia do miejsca pracy. Miasto Radom prężnie 
rozwija komunikację miejską, aby dać społeczeństwu możliwości dotarcia na miejsce, 
ale większej uwagi wymagają powiązania z gminami sąsiednimi, aby dać mieszkańcom 
alternatywne środki transportu komunikacją podmiejską do pracy, szkoły czy np. 
lekarza. Nawiązując do wspomnianego aspektu w Radomiu wydano 5 644 praw jazdy. 

 Kolejną usługą wybraną do raportu jest wydawanie dowodów osobistych dla 
mieszkańców gminy m. Radom. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku 
o dowodach osobistych, dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie. W radomskim 
Wydziale Spraw Obywatelskich – Referat Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego – 
wydano 24 847 dowodów osobistych w analizowanym 2018 roku.    
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Rozdział 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 
 Podstawą rozwoju miast jest przemysł, zatem istotne jest aby za tą gałęzią 
gospodarki nadążały inwestycje o charakterze komunikacyjnym czy usługowym. 
Prawidłowe funkcjonowanie gospodarki jest zapewnione przez odpowiednią 
infrastrukturę, czyli ogół podstawowych urządzeń i instytucji służących poprawnemu 
rozwojowi gospodarczo-społecznemu. Poziom inwestowania infrastrukturalnego jest 
czynnikiem, na który zwracają uwagę potencjalni inwestorzy poszukujący miejsca dla 
swojej działalności, stąd też wkład w rozwój regionalny jest znaczny. Ważne jest więc, 
aby sieć infrastrukturalna dawała możliwość wykorzystania się przez potencjalnych 
przedsiębiorców w optymalny dla nich sposób. Niedostatecznie rozwinięta 
infrastruktura, techniczna jak i  instytucjonalna, może stanowić poważną barierę 
rozwojową. W przedmiotowym temacie raportu uwzględniono rozwój układu 
drogowego Radomia, poprawę dostępności mieszkańców do usług publicznych 
w zakresie ochrony zdrowia oraz urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne sprzyjające 
polepszeniu stanu środowiska i poprawie jakości życia mieszkańców. 

 

2.1.1. Plan Rozwoju Podstawowego Układu Drogowego Miasta Radomia na lata 
2011 – 2020 

Plan Rozwoju Podstawowego Układu Drogowego jest uchwalany przez 
właściwą Radę Gminy na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.  Obowiązującym dla miasta Radomia w roku 2018 
był ,,Plan Rozwoju Podstawowego Układu Drogowego Miasta Radomia na lata 2011- 
2020”. 

Celem Planu jest wsparcie działań mających na celu stworzenie sprawnego 
systemu transportowego miasta. 

„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 i planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. 

 W roku 2018 realizowane były następujące inwestycje: 
1. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 – ulicy Żółkiewskiego na odc. od skrzyżowania 

z ul. Zbrowskiego do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego wraz z przebudową 
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drogi krajowej nr 12 – ul. Zwolińskiego na odc. od ronda ks. J. Popiełuszki do granic 
miasta Radomia – inwestycja w trakcie realizacji. 

2. Budowa trasy N-S na odc. od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego – inwestycja 
w trakcie realizacji. 

3. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 – Al. Wojska Polskiego na odc. od ul. Kozienickiej 
do ul. Słowackiego – inwestycja  w trakcie realizacji. 

 

2.1.2. 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 
społeczno-gospodarcze obszarów kryzysowych”. 

W 2018 roku zostało podpisanych 8 umów w ramach RPO WM na zadania wpisane 
do planu RIT: 
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• Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu 
wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii, 

• Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej służącej leczeniu chorób układu 
krążenia dla potrzeb oddziału kardiologicznego Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego, 

• Zakup sprzętu medycznego z zakresu onkologii oraz kardiologii w ramach 
doposażenia Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o., 

• Zwiększenie możliwości leczniczych SP ZZOZ w Kozienicach w zakresie chorób 
układu krążenia, onkologicznych, kostno-stawowo-mięśniowych i układu 
oddechowego poprzez zakup aparatury diagnostycznej, centralizację AOS 
i współpracę z POZ oraz uruchomienie pracowni endoskopii, 

• 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, 
• Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 

w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną. 

W 2018 roku realizowano również projekty na podstawie umów podpisanych 
w 2017 roku. Były to: 

• Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 
4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku - etap 1, 

• E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole 
Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu 

• Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług 
w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, 

• Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o., 

Gmina Miasta Radomia realizuje 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”. 

2.1.3. 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 oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
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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 spółki 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, 
• 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. 

 

2.2. Budownictwo mieszkaniowe, gospodarka nieruchomościami 
 Zgodnie z art. 25 §1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 
1997r. zarówno gminnym jak i powiatowym zasobem mieszkaniowym m. Radomia 
gospodaruje prezydent. W/w ustawa przedstawia podstawowe zasady zarządzania 
zasobem, w szczególności opierające się na sporządzeniu planów wykorzystania 
zasobów. Zarządca nieruchomości w planie ma określoną m. in. prognozę dotyczącą 
nabywania nieruchomości do zasobu gminy i związanych z tym poziomem wydatków.  
 Ważnymi czynnikami jest wielkość, ukształtowanie powierzchni czy położenie 
nieruchomości, które są atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. Przewaga tych 
czynników, które są niebywałą właściwością danego regionu postrzegane są jako 
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przewaga nad innymi regionami, ponieważ pewne działalności mogą być prowadzone 
w tym rejonie (niektóre nieruchomości posiadają cechy odpowiednie pod poszczególne 
inwestycje). Ważnym czynnikiem jest również dostępność geograficzna, która odnosi 
się do rynków zbytu. 

W raporcie o stanie miasta Radomia w 2018 roku przedstawiono zarządzanie 
zasobem mieszkaniowym oraz nabywanie i zbywanie nieruchomości przez gminę m. 
Radom. 

  

2.2.1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Miasta Radomia 

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. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych  wspólnoty samorządowej, zgodnie z art. 4 cyt. wyżej Ustawy, należy 
do zadań własnych gminy. 

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; 

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu 
technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata; 

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach; 
4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu; 
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; 

8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 
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: 
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• określenie podstawowych założeń i wytycznych działania gminy w sferze 
mieszkaniowej, 

• wdrożenie racjonalnej polityki mieszkaniowej zmierzającej do zwiększenia 
możliwości zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych najuboższych 
mieszkańców 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. 

Realizacja wydatków na zadania wynikające z wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy za rok 2018 przedstawia się 
następująco: 
1) Koszty bieżącej eksploatacji budynków i lokali należących do mieszkaniowego 

zasobu Gminy Miasta Radomia: 7 905 397,69 zł, 
  w tym zaliczka na bieżące utrzymanie (wspólnoty): 2 192 679,76 zł, 

2) Zaliczka na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, w których 
uczestniczy Gmina Miasta Radomia: 2 486 545,94 zł, 

3) Koszty remontów doraźnych oraz zabiegów konserwacyjnych: 1 311 565,25 zł, 
4) Koszty modernizacji lokali w budynkach, w których funkcjonują wspólnoty 

mieszkaniowe: 33 788,10zł, 
5) Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi 2 530 459,07 

Razem 9 108 051,15 zł 
6) Wydatki na remonty budynków stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta 

Radomia: 
a) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – 211 523,10 zł  
b) remonty pokrycia dachowego: 

(a) w budynkach będących własnością GMR: 146 831,00 zł, 
(b) w budynkach będących w posiadaniu GMR: 53 405,38 zł, 

c) remonty instalacji elektrycznej: 
(a) w budynkach będących własnością GMR: 21 723,35 zł, 
(b) w budynkach będących w posiadaniu GMR: 3 536,98 zł, 

d) remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych: 
(a) w budynkach będących własnością GMR: 22 521,03 zł, 
(b) w budynkach będących w posiadaniu GMR: 7 298,42 zł, 

e) remonty ogólnobudowlane: 
(a) w budynkach będących własnością GMR: 454 985,76 zł, 
(b) w budynkach będących w posiadaniu GMR: 21 262,19 zł, 

f) naprawa i modernizacja terenów zielonych, chodników, dróg wewnętrznych, 
placów zabaw: 18.789,08zł 
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Łączne wydatki remontowe – 961 876,29 zł 
7) Wydatki poniesione na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali 

socjalnych i pomieszczeń tymczasowych : 
a) osobom prawnym: 768 718,97 zł, 
b) osobom fizycznym: 454 629,86 zł. 

Razem – 1 223 348,83 zł. 

Zrealizowane dochody z tytułu najmu: 

a) czynsze lokali mieszkalnych – 6 948 464,88zł 
b) czynsze lokale użytkowe – 2 159 586,27zł 

Ponadto dokonano sprzedaży 53 lokali mieszkalnych. 

 

2.2.2. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Radomia (miasta 
na prawach powiatu Radom) w latach 2017-2019 

,,Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Radomia (miasta 
na prawach powiatu Radom) w latach 2017-2019” powstał na podstawie § 4 ust. 7 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Radomiu w związku z art. 25 ust. 2 
i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami. 

W ramach planu gospodaruje się nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu 
Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu Radom) poprzez ich udostępnianie 
oraz nabywanie nieruchomości do zasobu. Działania te będą 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 będą podejmowane z urzędu 
oraz na wniosek osób fizycznych, osób prawnych oraz państwowych jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 

Realizując plan Gmina Miasta Radomia nabywa nieruchomości do zasobu 
w ramach występujących potrzeb m.in. poprzez wykup lub zamianę. W przypadku 
nabywania nieruchomości do zasobu w formie zamiany pomiędzy Skarbem Państwa, 
a jednostkami samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami, zamiana 
ta następuje bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości 
zamienianych nieruchomości. 

Gmina Miasta Radomia gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami 
racjonalnej gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając 
w pierwszej kolejności potrzeby społeczności lokalnej, kierując się przy tym 
zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej oraz realizacją 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 
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nieruchomościami gminnymi zasobu na lata 2017-2019 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. 
 

W 2018 roku zostały sprzedane następujące nieruchomości: 

ul. Wośnicka Działka nr 279/2 

ul. Marii Fołtyn/Żółkiewskiego Działka nr 93/14 

ul. Tytoniowa (aport) Działka nr 1/10 

ul. Inżynierska Działka nr 93 

ul. Wośnicka Działki nr 275/2. 275/4, 275/6, 275/8 

ul. Wośnicka Działka nr 275/38 

 

W 2018 roku do zasobu gminy były nabywane nieruchomości 
m.in. z przeznaczeniem na Radomski Program Drogowy.   

 
 

2.3. Ochrona środowiska, gospodarowanie odpadami, zieleń miejska 
Środowisko naturalne jest uważane za jeden z podstawowych czynników 

rozwoju regionów. Należy jednak zaznaczyć, że jego elementy mogą równie dobrze 
stanowić o potencjale danego terytorium, jak również być przeszkodą w tym procesie.  

Zasoby terenu danego regionu, czyli dostępność, zagospodarowanie i korzystne 
położenie terenów o określonych i pożądanych cechach fizycznych oraz wartości są 
najważniejszym czynnikiem świadczącym o atrakcyjności danego terytorium, a co za 
tym idzie – o jego potencjale gospodarczym. Istotnym czynnikiem są również surowce 
mineralne, ich dostępność, wartość technologiczna oraz opłacalność eksploatacji. 
 Ochrona środowiska w związku z rozwojem infrastruktury transportowej 
i istniejącymi po dziś dzień dużej ilości palenisk węglowych jest w Polsce, i w związku 
z tym również w Radomiu, utrudniona w większej mierze niż w czasach kiedy Polska 
nie rozwijała się tak czynnie. Gmina m. Radom przystąpiła do programu zastępowania 
palenisk węglowych kotłami gazowymi, przy dużych i szybkich trasach za pomocą 
ekranów akustycznych stara się redukować poziom hałasu oraz przyczynia się do 
wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu. Szczegółowy opis w/w 
działań jest opisany w przedmiotowym podrozdziale. 
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2.3.1. Program obniżania niskiej emisji na terenie miasta Radomia na lata 2010-
2017 

,,Program obniżania niskiej emisji na terenie miasta Radomia na lata 2010-2017” 
uchwalony został na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z Rozporządzeniem Wojewody 
Mazowieckiego nr 66 z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie określenia programu ochrony 
powietrza dla strefy miasto Radom  oraz Uchwałą Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego nr 56/08 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 66 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.12.2007 r. 

W 2018 r. została opracowana aktualizacja „Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji na terenie miasta Radomia na lata 2010-2017 z perspektywą do 2024 roku”. 

Głównym celem programu jest wymiana niskosprawnych i nieekologicznych 
węglowych źródeł ciepła na nowoczesne urządzenia grzewcze: kotły gazowe - 
kondensacyjne, elektryczne, olejowe i węzły ciepła sieciowego.  

Konieczność aktualizacji Programu wynika z działań naprawczych określonych 
w „Programie ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały 
przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 
w powietrzu" - przyjętym Uchwałą nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
z 20 czerwca 2017 r.  

Program określa katalog działań dostosowanych również do uchwały 
antysmogowej przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 162/17 
z 24.10.2017r. przewidującej kontynuację wsparcia finansowego w formie dotacji 
dla właścicieli budynków używających obecnie paliwa stałe. Działania wyszczególnione 
w zaktualizowanym Programie w perspektywie do 2024 roku przewidują redukcję 
emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza do wymaganego poziomu 
dopuszczalnego. Aktualizacja Programu w swojej treści uwzględnia również zadania 
programu rządowego „Czyste powietrze” jako wspomagające działania na poziomie 
lokalnym.  

W ramach tego Programu w 2018 r. Gmina Miasta Radomia udzieliła dotacji 
celowych na kwotę 767 200 zł. na likwidację 199 palenisk węglowych i zastąpienie ich 
155 kotłami gazowymi.   W ramach realizacji Programu w latach 2014-2018 udzielono 
mieszkańcom Radomia dotacji w łącznej kwocie 6 347 200 zł.  likwidując 1137 palenisk 
węglowych, czego efektem była redukcja ilości spalanego węgla o 3 819 ton/rok. 

 

2.3.2. Projekt Programu Ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2013-
2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z art. 17 
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 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. W roku 2018 obowiązującym 
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dla miasta Radomia był ,,Program Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 
- 2016 z uwzględnieniem lat 2017 – 2020”, przyjęty przez Radę Miejską w Radomiu 
9 grudnia 2013r.  

Głównym celem Programu jest przedstawienie polityki ekologicznej Gminy 
Miasta Radomia wraz z wynikającymi z niej celami, kierunkami działań i zadaniami. 
Dokument opisuje stan środowiska, identyfikuje 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. 

Celem nadrzędnym określonym w Programie jest rozwój społeczno-gospodarczy 
miasta Radomia z poszanowaniem zasad ochrony środowiska, który to stanowi 
podstawę poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców. Cel ten może zostać 
zrealizowany za pomocą celów strukturalnych; 
1) Ochrona zasobów naturalnych: 

c) ochrona przyrody i krajobrazu, 
d) ochrona i zrównoważony rozwój lasów, 
e) ochrona powierzchni ziemi, 
f) gospodarowanie zasobami geologicznymi, 
g) racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi wraz z ich ochroną. 

2) Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego: 
a) środowisko a zdrowie, 
b) jakość powietrza, 
c) ochrona przed hałasem i oddziaływaniem hałasu, 
d) ochrona przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, 
e) gospodarka odpadami, 
f) substancje chemiczne w środowisku, 

3) Działania systemowe: 
a) aspekty ekologiczne w działaniach sektorowych, 
b) aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska, 
c) zarządzanie środowiskowe, 
d) udział społeczeństwa na rzecz ochrony środowiska, 
e) aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym, 
f) turystyka i rekreacja, 

4) Edukacja ekologiczna. 

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. Aktualny raport pn.: „Raport 
z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 - 2016 
z uwzględnieniem lat 2017 - 2020" został przedstawiony Radzie Miejskiej w Radomiu 
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na sesji w dniu 25.02.2019r. Raport obejmuje analizę stanu środowiska na terenie 
miasta oraz realizację celów i zadań w latach 2016-2017 w odniesieniu 
do przedstawionego stanu aktualnego z uwzględnieniem tendencji zmian w latach 
następnych. Stopień realizacji zadań zaplanowanych na 2018 r. zostanie szczegółowo 
omówiony w kolejnym Raporcie  obejmującym lata 2018 – 2019. 

 
 

2.3.3. Plan gospodarki niskoemisyjnej 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 1 i 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r.  o samorządzie gminnym oraz założeń Narodowego Programu Rozwoju 
Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r. Rada 
Miejska w Radomiu uchwaliła „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia”. 
          Posiadanie Planu przez miasto jest wymagane w nowej perspektywie finansowej 
2014-2020 w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
na realizację zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji dla wszystkich sektorów 
gospodarczych. 

W Planie 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 do 2020 roku. Wykonana została 
kompleksowa inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta Radomia, 
a także analiza możliwości redukcji zużycia energii oraz ocena możliwych 
do osiągnięcia efektów ekologicznych.  

Realizacja działań przewidzianych w Planie  wpisuje się w działania na rzecz 
realizacji pakietu klimatyczno - energetycznego do roku 2020 w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
oraz redukcji zużycia energii finalnej.  

Celem  strategicznym Planu jest dążenie do utrzymania niskoemisyjnego 
rozwoju gospodarczego i zaspakajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju 
gospodarczo-społecznego miasta Radomia do 2020 roku bez wzrostu zapotrzebowania 
na energię pierwotną  i finalną. 

Plan obejmuje realizację następujących zadań: 
• termomodernizację budynków użyteczności publicznej; 
• poprawę efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii: w  Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, w Radomskiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego, w Areszcie Śledczym w Radomiu, w budynkach 
Wyższego Seminarium Duchownego i Caritas Diecezji Radomskiej; 

• rewitalizację Miasta Kazimierzowskiego poprzez przebudowę i remont 
kamienic mieszkalno – usługowych; 

• termomodernizację budynków mieszkalnych oraz modernizację oświetlenia 
w budynkach wielorodzinnych; 
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• termomodernizację budynków Uniwersytetu Technologiczno – 
Humanistycznego w Radomiu; 

• poprawę efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w grupie handel, usługi, 
przedsiębiorstwa; 

• rozbudowę sieci dróg rowerowych; 
• zakup autobusów o napędzie elektrycznym; 
• modernizację ulic i oświetlenia ulicznego; 
• modernizację systemu ciepłowniczego RADPEC; 
• budowę instalacji fotowoltanicznej; 
• budowę budynków komercyjnych energooszczędnych i pasywnych; 
• działania edukacyjne na rzecz ograniczenia zużycia energii. 

Plan, jego Aktualizacja oraz Raport z działań wykonanych w latach 2016 – 2017 
jest dostępny na stronie: http://bip.radom.pl/  Kolejny raport z implementacji jest 
przewidziany na rok 2021. Jednak zadania, które są brane pod uwagę w planie, są 
uwzględnione w zadaniach własnych gminy i powiatu w dalszej części raportu. 

 

 

2.3.4. Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023 
,,Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023” uchwalony 

został przez Radę Miejską na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym oraz art. 52 ust.1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 
rewitalizacji. 

W/w dokument to wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, 
przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej i kulturowej, zmierzający 
do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia 
warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, 
koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 

Celem nadrzędnym Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-
2023 jest ożywienie społeczno-gospodarcze Śródmieścia wraz z Miastem 
Kazimierzowskim. 

Cel ten osiągnięty zostanie poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 

Cel 1.  Poprawa warunków zamieszkania w Śródmieściu oparta na  następujących 
kierunkach działań: 

• poprawa stanu technicznego wielorodzinnych budynków mieszkalnych poprzez 
remonty, adaptacje oraz prace konserwatorskie, wyposażenie w infrastrukturę 
techniczną, w tym termomodernizacja obiektów, 

• poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, 
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• poprawa bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych  
poprzez tworzenie przestrzeni wspólnych oraz miejsc do spotkań, 
umożliwiających integrację mieszkańców i wzmacnianie spójności społecznej, 

• poprawa jakości życia i tworzenie szeroko dostępnych szans na realizowanie 
przez każdego potencjału osobistego poprzez uczestnictwo w kulturze, 
wolontariat i aktywność obywatelską, 

• poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej, 

Cel 2. Aktywizacja społeczno - gospodarcza Śródmieścia oparta na  następujących 
kierunkach działań: 

• aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych  i zagrożonych 
wykluczeniem poprzez integrację społeczną, aktywizację zawodową, wsparcie 
rodzin wielodzietnych, rodzin z osobami starszymi, niepełnosprawnymi i osób 
samotnie wychowujących dzieci, 

• wsparcie rozwoju działalności gospodarczej, ukierunkowanej na tworzenie 
nowych miejsc pracy, pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej, 

• rozwój różnych form działalności społecznej (zdrowotnej, opiekuńczej, 
środowiskowej)  skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

• zmiana sposobu postrzegania Śródmieścia. 

Cel 3. Poprawa jakości przestrzeni publicznej i stanu zabudowy w Śródmieściu oparta 
na następujących kierunkach działań: 

• prace modernizacyjne, restauratorskie i konserwatorskie w obiektach 
zabytkowych oraz obiektach w strefie konserwatorskiej i ich otoczeniu, 
zabezpieczenie ich wraz z nadaniem nowych funkcji, w tym dostosowanie 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

• adaptacja istniejącej zabudowy na funkcje gospodarcze, społeczne, edukacyjne, 
kulturalne, mieszkalne itp., 

• poprawa stanu technicznego i jakości wyposażenia obiektów użyteczności 
publicznej, w tym ich termomodernizacja. 
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Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 2018 roku 

Nr  

w PR  

Nazwa 

przedsięwzięcia  

w PR 

(planowany  

okres realizacji) 

Nazwa  

i wartość docelowa 

 wskaźnika produktu 

Nazwa 

 i wartość docelowa 

wskaźnika rezultatu 

Wartości wskaźników 

osiągnięte w 2018 r. 

1. 

Radomskie 
Centrum 
Wspierania 
Rodziny (2017-
2019) 
 
 

1. Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

objętych 

wsparciem w 

programie – 

1000 osób 

 

1. Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym, 

które uzyskały 

kwalifikacje po 

opuszczeniu 

programu – 50 

osób 

 

2. Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym, 

które poprawiły 

kompetencje 

społeczne w 

programie – 200 

osób 

Zadanie w trakcie realizacji. 
Wartość osiągnięta wskaźnika  
produktu – 730 osób.  
Wartość osiągnięta 
wskaźników rezultatu: 
1 – 28 osób,  
2 – 86 osób.  
Działania Radomskiego 
Centrum Wspierania Rodziny 
zaplanowano na lata 2017-
2019. Mimo braku możliwości 
pozyskania siedziby na terenie 
Miasta Kazimierzowskiego z 
usług placówki korzystają 
również mieszkańcy obszaru 
rewitalizacji. 

2. 

Wsparcie osób z 
obszaru 
rewitalizacji na 
rzecz aktywizacji 
i integracji 
społecznej – 
Dom Spotkań 
„Stara Apteka” 
(2017-2023) 

1. Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

objętych 

wsparciem w 

programie – 

200 osób 

1. Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym, 

które uzyskały 

kwalifikacje po 

opuszczeniu 

programu – 20 

osób 

2. Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym, 

które poprawiły 

kompetencje 

społeczne w 

programie –150 

osób 

Realizacja przedsięwzięcia jest 
wstrzymana do czasu 
zakończenia projektu nr 10 
„Remont i przebudowa 
kamienic na obszarze miasta 
Kazimierzowskiego w Radomiu 
przy ul. Rynek 12 i Wałowej 22 
wraz z otoczeniem” (2014-
2018). Oba zadania są ze sobą 
połączone. 

3. 

Poprawa 
zdolności do 
zatrudnienia 
osób 
nieaktywnych 
zawodowo i 

1. Liczba osób 

biernych 

zawodowo/za-

grożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

1. Liczba osób 

biernych 

zawodowo/za-

grożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

Projekty obejmujące działania 
zaplanowane w PR były 
składane w okresie 
sprawozdawczym w 
konkursach w ramach Działań 
8.2 i 9.1 RPO WM. Na koniec 
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osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 
(2016-2020) 

społecznym 

objętych 

wsparciem w 

programie – 

250 osób 

społecznym, 

które uzyskały 

kwalifikacje po 

opuszczeniu 

programu – 150 

osób.  

2. Liczba osób 

biernych 

zawodowo/za-

grożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym, 

które poprawiły 

kompetencje 

społeczne w 

programie – 150 

osób 

 

roku 2018 zakończył się projekt 
„Chcemy pracować – 
innowacje w zakresie usług 
opiekuńczych dla osób 
zależnych” Wsparcie w 
programie uzyskało 36 osób 
biernych zawodowo/ 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, 
które równocześnie poprawiły 
kompetencje społeczne  
w programie. Pozostałe 
zadania są nadal realizowane.  
Wskaźnik produktu: Liczba 
osób biernych 
zawodowo/zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych 
wsparciem w programie – 46 
osób 
Wskaźnik rezultatu:  Liczba 
osób biernych 
zawodowo/zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 1 osoba 
Wskaźnik rezultatu  Liczba osób 
biernych 
zawodowo/zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które poprawiły 
kompetencje społeczne w 
programie – 36 osób 
 
 

4. 

Cykliczne 
spotkania na 
Rynku 
o charakterze  
integracyjno-
kulturalnym, 
artystycznym, 
edukacyjnym 
(2016-2020) 

1. Liczba 

zorganizowa-

nych wydarzeń 

kulturalnych, 

artystycznych, 

edukacyjnych, 

sportowych, 

integracyjnych 

– 20 sztuk 

1. Liczba 

uczestników 

zorganizowanyc

h  wydarzeń 

kulturalnych, 

artystycznych, 

edukacyjnych, 

sportowych, 

integracyjnych, 

wzmacniają-

cych lokalną 

tożsamość – 

6000 osób 

W związku z brakiem 
możliwości organizacji 
wydarzeń na Rynku Miasta 
Kazimierzowskiego (remonty -  
obszar częściowo udostępniony 
dla wykonawców). Zadanie nie 
było realizowane w roku 
sprawozdawczym 2018.  
 

5. 

Galeria sztuki 
współczesnej –
organizacja 
cyklicznych 
wydarzeń 
artystycznych w 
„Galerii 58”, 

1. Liczba 

zorganizowa-

nych wydarzeń 

kulturalnych, 

artystycznych, 

edukacyjnych, 

sportowych, 

1. Liczba 

uczestników 

zorganizowa-

nych  wydarzeń 

kulturalnych, 

artystycznych, 

edukacyjnych, 

Zadanie zrealizowane. Galeria 
zakończyła działalność w roku 
2017.  
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jak również w 
przestrzeni 
publicznej 
(2016-2017) 

integracyjnych 

– 32 sztuki 

sportowych, 

integracyjnych, 

wzmacniają-

cych lokalną 

tożsamość – 

1000 osób 

6. 

Ożywienie 
społeczno-
gospodarcze 
Śródmieścia i 
Miasta 
Kazimierzowski
ego poprzez 
organizację 
cyklicznych 
imprez (2016-
2023) 

1. Liczba 

zorganizowa-

nych wydarzeń 

kulturalnych, 

artystycznych, 

edukacyjnych, 

sportowych, 

integracyjnych 

–4400 

1. Liczba 

uczestników 

zorganizowa-

nych  wydarzeń 

kulturalnych, 

artystycznych, 

edukacyjnych, 

sportowych, 

integracyjnych, 

wzmacniających 

lokalną 

tożsamość – 

1 200 000 osób 

Zadanie w trakcie realizacji. W 
roku 2018 zorganizowano 1030 
wydarzeń, w których 
uczestniczyło 206 453 osób . 
Utrudnieniem dla realizacji 
zadań są trwające remonty, 
które wykluczają działania na 
Rynku oraz w ciągu ul. 
Rwańskiej.  
Wskaźnik  Liczba 
zorganizowanych wydarzeń 
kulturalnych, artystycznych, 
edukacyjnych, sportowych, 
integracyjnych – 1030 szt. 
Wskaźnik  Liczba uczestników 
zorganizowanych  wydarzeń 
kulturalnych, artystycznych, 
edukacyjnych, sportowych, 
integracyjnych, 
wzmacniających lokalną 
tożsamość – 206 453 osób. 

7. 

Odtworzenie 
funkcji XIX-
wiecznego 
hotelu Europa 
jako obiektu 
historycznego 
miasta Radomia 
- remont 
budowlano-
konserwatorski 
(2014-2020) 

1. Liczba obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych 

na 

rewitalizowa-

nych obszarach 

– 1 sztuka 

2. Budynki 

publiczne lub 

komercyjne 

wybudowane 

lub 

wyremontowa-

ne na obszarach 

miejskich -  

2292 m kw. 

1. Liczba 

przedsiębior-stw 

ulokowanych na 

zrewitalizowa-

nych obszarach 

– 1 sztuka 

2. Liczba 

podmiotów 

realizujących 

cele społeczne 

na 

zrewitalizowa-

nym obszarze – 

1 sztuka 

3. Liczba obiektów 

pełniących 

funkcje 

turystyczne na 

zrewitalizowa-

nym obszarze – 

1 sztuka 

Zadanie w trakcie realizacji.  
Projektodawca zgłasza 
problemy z pozyskaniem 
nowych środków, które są 
związane z niedokończoną 
dokumentacją. Wpływa to na 
tempo prac.  W dalszym ciągu 
są uzupełniane brakujące 
pozwolenia konserwatorskie i 
budowlane.  

8. 

Remont 
zabytkowej 
oficyny 
przy Placu 
Konstytucji 3. 
Maja 8A  
oraz jej 
adaptacja na 

1. Liczba obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych 

na 

rewitalizowa-

nych obszarach 

– 1 sztuka 

1. Liczba 

podmiotów 

realizujących 

cele społeczne 

na  

zrewitalizowa-

nym obszarze – 

1 sztuka 

Zadanie pomimo założonego 
terminu zakończenia na 2018 r. 
jest w trakcie realizacji.  
Prowadzone są prace 
zabezpieczające. Na przebieg 
realizacji zadania wpływa brak 
środków zewnętrznych. 
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2 Przy współdziałaniu strony społecznej (Radomskie Towarzystwo Retrocyklistów „Sprężyści”) oraz 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Muzeum Polskich Rowerów zostało otwarte 30.03.2019 
r.. Placówka mieści się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 4. 
3 Podpisana z wykonawcą umowa z dnia 19 marca zakłada zakończenie robót do dnia 30 września 
2020 r..  

funkcje 
społeczne 
i gospodarcze 
wraz z poprawą 
warunków 
mieszkaniowych 
(2014-2018) 

2. Budynki 

publiczne lub 

komercyjne 

wybudowane 

lub 

wyremontowa-

ne na obszarach 

miejskich -800 

m kw. 

 

9. 

Remont 
zdegradowanej 
oficyny wraz  
z podwórzem   
z adaptacją 
części 
pomieszczeń 
(wraz z podwórz
em) na cele 
muzealne 
(Mobilne 
Muzeum 
Rowerów 
Zabytkowych) 
oraz działania 
animacyjne 
(2014-2019) 

1. Liczba obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych 

na 

rewitalizowa-

nych obszarach 

– 1 sztuka 

2. Budynki 

publiczne lub 

komercyjne 

wybudowane 

lub 

wyremontowa-

ne na obszarach 

miejskich – 

1123 m kw.  

1. Liczba 

podmiotów 

realizujących 

cele społeczne 

na 

zrewitalizowa-

nym obszarze – 

1 sztuka 

2. Liczba obiektów 

pełniących 

funkcje 

turystyczne na 

zrewitalizow-

anym obszarze – 

1 sztuka 

Zadanie w trakcie realizacji. W 
dalszym ciągu występują 
problemy natury budowlanej. 
Obecnie brak środków 
zewnętrznych na kontynuację 
zadania. Część z zakresu zadań 
została zrealizowana w innym 
od zakładanego miejscu2.  

10.

Remont i 
przebudowa 
kamienic 
na obszarze 
Miasta Kazimie-
rzowskiego w 
Radomiu 
przy ul. Rynek 
12 i Wałowej 22 
wraz z 
otoczeniem 
(2014-2018) 

1. Liczba obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych 

na 

rewitalizowa-

nych obszarach 

– 1 sztuka 

2. Budynki 

publiczne lub 

komercyjne 

wybudowane 

lub 

wyremontowa-

ne na obszarach 

miejskich – 

1321,22 m kw. 

3. Powierzchnia 

obszarów 

objętych 

rewitalizacją  - 

0,1185 ha 

1. Liczba 

przedsiębiorstw 

ulokowanych na 

zrewitalizowa-

nych obszarach 

– 1 sztuka 

2. Liczba 

podmiotów 

realizujących 

cele społeczne 

na 

zrewitalizowa-

nym obszarze – 

1 sztuka 

 

Zadanie w trakcie realizacji. W 

2017 roku spółka złożyła 

wniosek o dofinansowanie 

realizacji zadania w konkursie z 

Działania 6.2 RPO WM 2014-

2020. Wniosek został 

pozytywnie oceniony, ale z 

powodu wyczerpania alokacji 

nie otrzymał wówczas 

dofinansowania. Dlatego 

nastąpiło opóźnienie w jego 

realizacji. Umowa o 

dofinansowanie nr 

RPMA.06.02.00-14-8247/17-00 

została zawarta w dniu 18 

października 2018r. 

Ogłoszenie postępowania 
przetargowego na roboty 
budowlane nastąpiło 
1.02.2019.3  

11.
Remont i 
przebudowa 

1. Liczba obiektów 

infrastruktury 

1. Liczba przedsię-

biorstw 

Zadanie w trakcie realizacji. 

Wystąpiły opóźnienia w 
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kamienicy 
na obszarze 
Miasta 
Kazimierzowski
ego w Radomiu 
przy ul. 
Rwańskiej 17  
wraz z nową 
zabudową od ul. 
Szewskiej 20 
wraz z 
otoczeniem 
(2016-2017) 

zlokalizowanych 

na 

rewitalizowa-

nych obszarach 

– 1 sztuka 

2. Budynki 

publiczne lub 

komercyjne 

wybudowane 

lub 

wyremontowa-

ne na obszarach 

miejskich – 

11803,57 m kw. 

3. Powierzchnia 

obszarów 

objętych 

rewitalizacją  -

0,0629 ha 

ulokowanych na 

zrewitalizowa-

nych obszarach 

–  2 sztuki 

zakresie prac budowlanych 

założonych w harmonogramie 

Projektu,  które spowodowane 

zostały koniecznością 

wznowienia granic działek. 

Zakończenie prac ma nastąpić 

31 maja 2019 r.. 

12.

Zmiana sposobu 
użytkowania 
z rozbudową i 
przebudową 
istniejącego 
budynku huty 
szkła 
na budynek 
usługowy z 
instalacjami 
wewnętrznymi 
(2016-2017) 

1. Liczba obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowa-

nych na 

rewitalizowa-

nych obszarach 

– 1 sztuka 

2. Budynki 

publiczne lub 

komercyjne 

wybudowane 

lub wyremonto-

wane na 

obszarach 

miejskich – 

4157 m kw. 

3. Powierzchnia 

obszarów 

objętych 

rewitalizacją  -

0,95 ha 

1. Liczba przedsię-

biorstw 

ulokowanych na 

zrewitalizowa-

nych obszarach 

– 1 sztuka 

2. Liczba 

podmiotów 

realizujących 

cele społeczne 

na 

zrewitalizowa-

nym obszarze – 

1 sztuka 

 

Realizacja zadania opóźnia się. 
Nadal jest w okresie prac 
remontowych. Wciąż 
występują trudności w 
pozyskaniu środków 
finansowych. 

13.

Rozbudowa, 
przebudowa i 
zmiana sposobu 
użytkowania 
z przeznaczenie
m na funkcje 
usługowe, 
handlowe 
i mieszkalne 
budynku przy ul. 
Rynek 8 
w Radomiu 
(2016-2018) 

1. Liczba obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych 

na 

rewitalizowa-

nych obszarach 

– 1 sztuka 

2. Budynki 

publiczne lub 

komercyjne 

wybudowane 

lub 

wyremontowan

e na obszarach 

miejskich –1000 

m kw. 

1. Liczba przedsię-

biorstw 

ulokowanych na 

zrewitalizowa-

nych obszarach 

– 1 sztuka 

2. Liczba 

podmiotów 

realizujących 

cele społeczne 

na 

zrewitalizowa-

nym obszarze – 

1 sztuka 

 

Zadanie jest opóźnione i nadal 
znajduje się w trakcie realizacji. 
Z informacji inwestora wynika, 
że przeciąga się proces 
pozyskania środków na 
realizację zadania.  
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3. Powierzchnia 

obszarów 

objętych 

rewitalizacją – 

0,05 ha. 

14.
Fara historyczne 
serce Radomia 
(2017-2020) 

1. Liczba obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowa-

nych na 

rewitalizowa-

nych obszarach 

– 2 sztuki 

 

1. Liczba 

podmiotów 

realizujących 

cele społeczne 

na 

zrewitalizowa-

nym obszarze – 

1 sztuka 

2. Liczba obiektów 

pełniących 

funkcje 

turystyczne na 

zrewitalizowa-

nym obszarze – 

1 sztuka 

 

Zadanie w trakcie realizacji. Po 
trwających w 2017 roku 
ustaleniach konserwatorskich 
rozpoczęto prace 
archeologiczne w budynku 
kancelarii gdzie miała się 
znajdować świetlica. W związku 
z ze znaczeniem odkryć i 
wstrzymaniem robót w celu 
właściwego zabezpieczenia 
wykopalisk, wydłużył się okres 
przystosowania budynków 
parafii do celów wskazanych w 
programie rewitalizacji. Mimo 
trudności prace trwają. 
Uruchomiono „Świetlicę 
Opiekuńczo-Specjalistyczną 
Fan-Fara”. Projekt świetlicy 
został dofinansowany w 
ramach projektu partnerskiego 
Gminy Miasta Radomia i parafii 
ze środków unijnych, z 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego.  
Wskaźnik Liczba podmiotów 
realizujących cele społeczne na 
zrewitalizowanym obszarze – 1 
sztuka 
 

15.

Rewitalizacja 
obiektów po 
Archiwum 
Państwowym 
przy ul. Rynek 1 
(2016-2018) 

1. Liczba obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowa-

nych na 

rewitalizowa-

nych obszarach 

– 2 sztuki 

2. Budynki 

publiczne lub 

komercyjne 

wybudowane 

lub wyremonto-

wane na 

obszarach 

miejskich –1700 

m kw. 

 

1. Liczba 

podmiotów 

realizujących 

cele społeczne 

na 

zrewitalizowa-

nym obszarze – 

4 sztuki 

2. Liczba obiektów 

pełniących 

funkcje 

turystyczne na 

zrewitalizowa-

nym obszarze – 

1 sztuka 

 

Okres zakończenia prac został 
wydłużony w stosunku do 
planowanego. Zadanie w 
trakcie realizacji. Umowę z 
wykonawcą remontu 
podpisano 20.07.2017 roku. 
Planowane zakończenie 
remontu 30 sierpnia 2019 r.   

16.
Rewitalizacja 
nieruchomości 
przy ul.  

1. Liczba obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych 

na 

1. Liczba przedsię-

biorstw 

ulokowanych na 

zrewitalizowa-

Zadanie w trakcie realizacji. 
Umowę z wykonawcą zawarto 
27.04.2017 roku. Planowane 
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Rwańska 2/ 
Rynek 15/ 
oraz Rwańska 4/ 
Rynek 14/ 
Grodzka 1 
wraz z zagospo-
darowaniem 
placu Rynku 
(2016-2020) 

rewitalizowanyc

h obszarach – 2 

sztuki 

2. Budynki 

publiczne lub 

komercyjne 

wybudowane 

lub 

wyremontowan

e na obszarach 

miejskich –6000 

m kw. 

3. Powierzchnia 

obszarów 

objętych 

rewitalizacją – 

0,95 ha. 

nych obszarach 

– 3 sztuki 

2. Liczba 

podmiotów 

realizujących 

cele społeczne 

na 

zrewitalizowa-

nym obszarze – 

1 sztuka 

3. Liczba obiektów 

pełniących 

funkcje 

turystyczne na 

zrewitalizowa-

nym obszarze – 

1 sztuka 

zakończenie realizacji projektu  
31.07.2020 r. 

17.

Adaptacja 
budynku 
przy ul.  
J. Kilińskiego 20 
na potrzeby 
Publicznego 
Przedszkola nr 4 
(2016-2017) 

1. Liczba obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowa-

nych na 

rewitalizowa-

nych obszarach 

– 1 sztuka 

2. Budynki 

publiczne lub 

komercyjne 

wybudowane 

lub wyremonto-

wane na 

obszarach 

miejskich –1800 

m kw. 

 

1. Liczba 

podmiotów 

realizujących 

cele społeczne 

na 

zrewitalizowa-

nym obszarze – 

1 sztuka 

 

Zadanie zakończono 30 
czerwca 2018 roku. Wystąpiła 
różnica w powierzchni 
użytkowej budynku w stosunku 
do podanej w Programie 
Rewitalizacji ponieważ 
zakładana wartość w roku 2016 
została określona szacunkowo, 
a rzeczywista na podstawie 
dokumentacji projektowej i 
wykonanego zadania. 
Wszystkie zakładane w 
projekcie cele zostały 
zrealizowane. 
Wskaźniki  
Liczba obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach – 1 
sztuka 
Budynki publiczne lub 
komercyjne wybudowane lub 
wyremontowane na obszarach 
miejskich – 2094 m kw 
Liczba podmiotów 
realizujących cele społeczne na 
zrewitalizowanym obszarze – 1 
sztuka 
 

18.

Termomoderniz
acja budynku 
Zarządu 
Regionu NSZZ 
„Solidarność” 
Ziemia 
Radomska 
w Radomiu  przy 
ul. Traugutta 52 
i rozszerzenie 
działalności na 

1. Liczba obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowa-

nych na 

rewitalizowa-

nych obszarach 

– 1 sztuka 

2. Budynki 

publiczne lub 

komercyjne 

wybudowane 

1. Liczba 

podmiotów 

realizujących 

cele społeczne 

na 

zrewitalizowa-

nym obszarze – 

1 sztuka 

 

Prowadzone są kolejne etapy 

adaptacji i termomodernizacji 

strychu – poddasza na cele 

przewidziane we wniosku. Brak 

możliwości pozyskania 

środków zewnętrznych 

wstrzymuje prace budowlane. 

W roku 2018 przeprowadzono 

renowację dachu. Dokonano 

remontu ważnych elementów 
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4 W ramach projektu „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie 
Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego”, który otrzymał dofinansowanie w 2018 roku, do 
Radomia trafi 10 autobusów elektrycznych. W ramach projektu zostaną wymienione 83 punkty świetlne, 
powstaną ścieżki rowerowe o długości 7,8 km, przebudowany na parking typu park and ride zostanie 
obiekt przy ul. Kelles-Krauza, na przystankach pojawią się dodatkowe biletomaty i tablice systemu 
dynamicznej informacji pasażerskiej. W latach 2016-2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z 
o.o. w Radomiu z własnych środków wymieniło 10 autobusów, w 2018 roku spółka kupiła kolejnych 6 
autobusów. 

rzecz działań 
społecznych 
(2017-2020) 

lub wyremonto-

wane na 

obszarach 

miejskich –630 

m kw. 

 

elewacji w tym gzymsów na 

budynku. Wymieniono i 

naprawiono kominy oraz 

parapety zewnętrzne. 

Równocześnie Zarząd Regionu 
NSZZ „Solidarność” Ziemia 
Radomska kontynuuje 
działania na rzecz seniorów, 
tym samym spełniając warunki 
wskaźnika dotyczącego celów 
społecznych w 
rewitalizowanym obiekcie. W 
budynku spotkania odbywają w 
udostępnionych 
pomieszczeniach seniorzy oraz 
zarządu i członkowie Polskiego 
Czerwonego Krzyża.  
Wskaźnik  Liczba podmiotów 
realizujących cele społeczne na 
zrewitalizowanym obszarze – 1 
sztuka 
 

19.

Poprawa jakości 
i rozszerzenie 
zakresu usług 
oraz 
uczestnictwa 
w kulturze 
poprzez remont 
zabytkowego 
budynku 
Miejskiej 
Biblioteki 
Publicznej 
w Radomiu 
(2016-2020) 

1. Liczba instytucji 

kultury objętych 

wsparciem – 1 

sztuka 

2. Liczba 

kulturowych 

obszarów/miejs

c/instytucji 

kulturalnych 

udostępnia-

nych dla 

niepełno-

sprawnych – 1 

sztuka  

1. Wzrost 

oczekiwanej 

liczby odwiedzin 

w objętych 

wsparciem 

miejscach 

należących do 

dziedzictwa 

kulturalnego i 

naturalnego 

oraz 

stanowiących 

atrakcje 

turystyczne – 

9000 osób 

Zadanie w trakcie realizacji.  

Występują trudności w 

uzyskaniu środków 

finansowych na realizację 

zadania. 

Dotychczas wykonano:  

- inwentaryzację budynku, 

ogrodzenia i zieleni, 

- koncepcję rozbudowy MBP w 

Radomiu przy ul. Piłsudskiego 

12, 

- remont dachu na części niskiej 
budynku. 

20.

Poprawa układu 
komunikacyjneg
o oraz obniżenie 
niskiej emisji 
w Śródmieściu 
(2016-2018) 

1. Długość 

wybudowanej 

drogi – 650 m 

2. Liczba 

zakupionych 

jednostek 

taboru 

pasażerskiego w 

publicznym 

transporcie 

1. Powierzchnia 

obszaru 

zagospodaro-

wanego na 

potrzeby 

rozwoju 

transportu 

niskoemisyjnego 

– 0,4 ha 

Brak środków w budżecie 
gminy na realizację zadania w 
okresie sprawozdawczym  w 
zakresie wskazanym w PR4. 
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zbiorowym 

komunikacji 

miejskiej – 40 

sztuk 

3. Liczba 

wymienionych 

punktów 

oświetlenia 

ulicznego – 

4000 sztuk 

21.

Poprawa jakości 
i dostępu do 
usług 
zdrowotnych 
dzięki 
kompleksowej 
modernizacji 
Radomskiego 
Szpitala 
Specjalistyczne-
go 
im. dr. T. Chałub
ińskiego (2017-
2019) 

1. Liczba 

zmodernizowan

ych 

energetycznie 

budynków – 16 

sztuk 

2. Liczba 

wspartych 

podmiotów 

leczniczych – 1 

sztuka 

3. Liczba urządzeń 

aparatury 

medycznej/ 

sprzętu 

medycznego 

zakupionych w 

programie – 

548 sztuk 

1. Powierzchnia 

obiektu o 

poprawionej 

efektywności 

energetycznej – 

25918,55 m kw. 

2. Ludność objęta 

ulepszonymi 

usługami 

zdrowotnymi – 

82878 osób 

Zadanie w trakcie realizacji.  

Zrealizowano prace dotyczące 

przebudowy Zakładu 

Diagnostyki Obrazowej wraz w 

wyposażeniem.  W okresie 

sprawozdawczym zawarto 

umowę o dofinansowanie 

projektu z Poddziałania 2.1.1 

dotyczącego informatyzacji 

placówki. Uzyskano pozwolenie 

na budowę i rozpoczęto prace  

przy projekcie „Budowa 

Centrum Rehabilitacji wraz z 

wyposażeniem z 

wykorzystaniem istniejącej 

infrastruktury Radomskiego 

Szpitala Specjalistycznego”. 

Dofinansowanie uzyskał 

projekt „Zakup sprzętu, 

urządzeń i aparatury 

medycznej służącej leczeniu 

chorób układu krążenia dla 

potrzeb oddziału 

kardiologicznego Radomskiego 

Szpitala Specjalistycznego im. 

dr Tytusa Chałubińskiego”.  W 

ramach wartości wskaźnika 

odnotowano 22 778 osób 

objętych ulepszonymi usługami 

zdrowotnymi. W ramach 

założeń programu szpital 

wyposażono w 16 szt. nowych 

urządzeń aparatury medycznej 

i pozostałego sprzętu 

medycznego.  

Wskaźniki  Liczba wspartych 
podmiotów leczniczych – 1 
sztuka 
Liczba urządzeń aparatury 

medycznej/sprzętu 

medycznego zakupionych w 

programie – 16 sztuk 



34 
 

                                                           
5 Projekt „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom” uzyskał w 2017 roku 
dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjent poinformował, że wskaźniki produktu 
wskazane w formularzu zgłoszeniowym do Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014 – 2023 w ilości 
odpowiednio: 

a) 6,6 km sieci wodociągowej, 
b) 17,8 km kanalizacji sanitarnej 

uległy zmniejszeniu. 
Zakładane obecnie wskaźniki produktu kształtują się na poziomie: 

a) 2,7 km sieci wodociągowej, 
b) 8,7 km kanalizacji sanitarnej. 

Zmiana wartości wskaźników spowodowana jest m.in. dokonaną w 2018r. oceną wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ 
przez inicjatywę JASPERS. 

Ludność objęta ulepszonymi 

usługami zdrowotnymi –22 778 

22.

Termomoderni-
zacja zespołu 
zabytkowych 
budynków 
Parafii 
Ewangelicko – 
Augsburskiej w 
Radomiu oraz 
wykorzystanie 
innowacyjnych 
(alternatywnych
) źródeł energii 
(2017-2020) 

1. Liczba 

zmodernizowa-

nych 

energetycznie 

budynków – 2 

sztuki 

1. Powierzchnia 

obiektu o 

poprawionej 

efektywności 

energetycznej – 

240 m kw.  

Zadanie w trakcie realizacji.  
Brak środków własnych na 
realizację zadania. Obecnie 
parafia skupia się na 
koniecznych pracach 
zabezpieczających i renowacji 
zabytkowego cmentarza. Na te 
cele będą przeznaczone środki 
oraz planowane jest złożenie 
wniosków na dofinansowanie 
do Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Mazowieckiego 
oraz Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  

23.

Termomoderniz
acja 
infrastruktury 
budowlanej 
wraz z budową 
systemu 
uzyskiwania 
energii 
odnawialnej 
w Radomskiej 
Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w 
Radomiu (2016-
2018) 

1. Liczba 

zmodernizo-

wanych 

energetycznie 

budynków – 1 

sztuka 

1. Powierz-

chnia 

obiektu o 

poprawio-

nej efekty-

wności 

energety-

cznej – 920 

m kw.  

W okresie sprawozdawczym 
nie rozpoczęto realizacji 
projektu. Brak dokumentacji 
technicznej. 

24.

Budowa i 
modernizacja 
sieci wod-kan 
z rozdziałem 
kanalizacji 
sanitarnej 
w dzielnicy 
„Śródmieście” 
(2017-2020) 

1. Długość sieci 

wodociągowej – 

6,6 km.  

2. Długość 

wybudowanej, 

rozbudowanej 

lub zmodernizo-

wanej 

kanalizacji 

sanitarnej – 

17,8 km.  

1. Liczba 

przedsię-

wzięć w 

zakresie 

poprawy 

dostępno-

ści do sieci 

wodocią-

gowo-

kanaliza-

cyjnej – 4 

sztuki 

Zadanie w trakcie realizacji. 
Rzeczywisty harmonogram 
realizacji wynikający z umowy 
dotacji na realizację projektu to 
lata 2018-2022. Zawiera on 
zmiany, które weszły do 
harmonogramu w 2018 roku5. 
W 2018 roku osiągnięto 
częściowe wartości 
zaplanowanych wskaźników. 
Odpowiednio: 
 Długość sieci wodociągowej – 
0,5 km.  
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2.3.5. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia 
Obowiązek opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem wynika 

bezpośrednio z art. 119 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
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. 

,,Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia” został 
przyjęty przez Radę Miejską w Radomiu w dniu 28 maja 2018 r. 

Podstawę merytoryczną opracowania Programu stanowi Mapa akustyczna miasta 
Radomia  z 2017 r., której celem jest: 

• identyfikacja istniejącej sytuacji akustycznej na badanym obszarze, 
• wyznaczenie rejonów, na których wystąpiło przekroczenie wartości 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 
• 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. 

Program swoim zakresem  obejmuje obszar miasta Radomia, na którym występują 
zagrożenia akustyczne w środowisku (zostały przekroczone dopuszczalne poziomy 
hałasu na obszarach objętych ochroną, np. zabudowa mieszkalna), zidentyfikowane na 
etapie sporządzania Mapy akustycznej. 

Celem opracowania ww. dokumentu jest określenie katalogu niezbędnych działań 
przeciwhałasowych na terenach, na których poziomy hałasu przekraczają poziomy 
dopuszczalne. 
 

Zestawienie zadań Programu obejmuje : 

• Działania krótkookresowe, w tym: 
1. 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 - poprawa układu komunikacyjnego miasta 
Radomia. 

2. Wzdłuż ul. Żółkiewskiego, od ronda NSZ do ul. Mieszka I – realizacja ekranów 
akustycznych. 

Długość wybudowanej, 
rozbudowanej lub 
zmodernizowanej kanalizacji 
sanitarnej – 0,6 km 
 



36 
 

3. Trasa N-S-odc. od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego -etap I ; odc. od ul. 
Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową -etap II, 
od ul. Żeromskiego do ul. Kozienickiej - etap III -poprawa układu 
komunikacyjnego miasta Radomia. 

4. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego dzięki budowie obwodnicy S7  
 

• Działania długookresowe, realizacja przewidziana na lata 2018- 2023: 
1. Wzdłuż ul. Słowackiego od Placu Matki Bożej Fatimskiej do rejonu ul. Grota – 

Roweckiego– wyprowadzenie ruchu dzięki budowie obwodnicy S12. 
2. Wzdłuż ul. Warszawskiej od ul. Janiszewskiej do ronda NSZ - wyprowadzenie 

ruchu tranzytowego dzięki budowie obwodnicy S7 oraz S12. 
3. Wzdłuż ul. Maratońskiej od ul. Dębowej do ul. Limanowskiego – wyprowadzenie 

części ruchu dzięki budowie obwodnicy S12. 
4. Wzdłuż ul. Żółkiewskiego od ul. Chrobrego do ul. Zbrowskiego -wyprowadzenie 

ruchu tranzytowego dzięki budowie obwodnicy S12. 
5. Wzdłuż ul. Warszawskiej od ul. Janiszewskiej do ul. Witosa –wyprowadzenie ruchu 

tranzytowego dzięki budowie obwodnicy S7 oraz S12. 

6. Wzdłuż Al. Grzecznarowskiego od ul. PCK do ul. Jana Pawła II – częściowe 
wyprowadzenie ruchu dzięki budowie obwodnicy S12. 

 

2.4.Polityka społeczna i seniorzy 
 Na jakość życia mieszkańców danego regionu składa się bardzo wiele zjawisk. 
Ogólnie rzecz biorąc są to niewątpliwie wszystkie elementy infrastruktury społecznej 
jak i gospodarczej. Ważną rolę w tym temacie odgrywa polityka państwa, która za 
pomocą ustawodawstwa i administracji prowadzi działania na rzecz zaspokojenia 
potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Celami polityki społecznej jest m. in. 
zapewnienie bezpieczeństwa społecznego oraz tworzenie równych szans rozwoju 
ludzi, natomiast jej przedmiotem jest zwalczanie wszelkich przeszkód, które stwarzają 
problemy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludzkich. Z podanych w/w 
elementów w raporcie zdecydowano się przedstawić m.in. aspekty dotyczące 
zapobiegania wykluczeniu społecznemu i osób starszych. 

  

2.4.1. Gminny program ochrony zdrowia psychicznego 
Obowiązujący w Radomiu w 2018r. ,,Gminny Program Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2018–2022” został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu 
w dniu 27.11.2017r. na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym w związku z art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 19 
sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia 
psychicznego, ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji 
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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, a 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 grupach 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. 

Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia psychicznego odbywała się 
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. Została ona 
zlecona trzem podmiotom: 

Stowarzyszenie Środowisko Inicjatywa 

W ramach zadania publicznego został zorganizowany edukacyjny piknik 
zdrowotny pod nazwą „Zdrowy Radom. Festyn Promocji Zdrowia – zadbaj o swoje 
zdrowie psychiczne”. Piknik odbył się 8 czerwca 2018 roku w godzinach 13:00 – 18:00 
na ul. Żeromskiego. Działania były skierowane do mieszkańców Radomia w różnym 
wieku: młodzieży, rodziców, osób dorosłych pracujących zawodowo i bezrobotnych oraz 
osób reprezentujących starsze pokolenie. Celem pikniku było podniesienie świadomości 
społecznej dotyczącej zdrowia psychicznego, czynników je warunkujących oraz 
czynników stanowiących zagrożenie dla zdrowia psychicznego. W trakcie imprezy 
zostały przeprowadzone działania zmierzające do podniesienia świadomości 
mieszkańców Radomia na temat zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym.  

Uczestnicy uzyskali niezbędne informacje dotyczące zagrożeń współczesnej 
cywilizacji dla zdrowia psychicznego i jego wzajemnych powiązań ze zdrowiem 
fizycznym. Odbiorcy nabyli umiejętności radzenia sobie ze stresem i napięciem 
psychicznym. Odbyły się konsultacje ze specjalistami poświęcone między innymi 
rozładowaniu napięcia emocjonalnego, rozpoznawaniu emocji i radzeniu sobie ze 
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stresem i trudnymi sytuacjami. Stworzono punkty informacyjne promujące działalność 
lokalnych instytucji oferujących pomoc osobom z problemami psychiatrycznymi. 
Zatrudnionych zostało: czterech lekarzy psychiatrów, kardiolog, neurolog, specjalista 
terapii uzależnień.  

W ramach realizacji tego zadania wsparciem zostało objętych ok. 200 osób. 

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Wzajemna Pomoc”  

W ramach realizacji zadania został zorganizowany wyjazd treningowy do Białki 
Tatrzańskiej dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi.  

W Stowarzyszeniu odbywały się cotygodniowe spotkania w każdą środę, w 
godzinach 13:00-17:00. Odbyły się 24 spotkania, w których uczestniczyło od 10 do 18 
osób. W trakcie spotkań prowadzono rozmowy mające na celu poprawę zdrowia 
psychicznego osób uczęszczających na zajęcia. Mogły one podzielić się własnymi 
doświadczeniami z przebiegu choroby. Udzielano też informacji dla osób 
potrzebujących. Osoby z zaburzeniami psychicznymi, ich rodziny i opiekunowie 
uczestniczyli w imprezach kulturalnych. Zorganizowano 5 zajęć kulinarnych, w których 
uczestniczyło od 12 do 15 osób. 

W ramach realizacji tego zadania wsparciem zostało objętych ok. 30 osób 
chorujących psychicznie i ich rodziny. 

 
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Radomiu 

Zadanie zostało zrealizowane w formie programu psychologiczno – prozdrowotnego dla 
chorych na stwardnienie rozsiane. W czerwcu 2018 roku odbyły się warsztaty 
psychologiczne, w których wzięło udział 27 osób. Warsztaty były prowadzone przez 
psychologa w formie ćwiczeń. Po każdym spotkaniu omawiano predyspozycje każdego 
chorego w kontekście radzenia sobie ze stresem i depresją oraz różnymi stanami 
psychicznymi. Od czerwca do grudnia 2018 roku odbywały się indywidualne ćwiczenia 
z chorymi na SM. Ćwiczenia te pozwoliły na zmniejszenie stanów lękowych, napięć, 
spowodowały zwiększenie samooceny, opanowanie lęku, strachu, złego samopoczucia 
oraz znacznie poprawiły sprawność fizyczną chorych. W grudniu 2018 roku odbyły się 
kolejne warsztaty z psychologiem obejmujące tematykę dotyczącą rozwiązywania 
problemów osobistych, emocjonalnych związanych z chorobą, w których wzięły udział 
53 osoby (chorzy wraz z opiekunami). Z ćwiczeń indywidualnych z psychologiem 
skorzystało 14 osób chorych na SM. 

W ramach realizacji tego zadania wsparciem zostało objętych ok. 100 osób. 

 Ponad powyższe, z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu 
korzystały osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym: 

• Z pomocy finansowej i pracy socjalnej - 724 osoby, 
• Z pomocy w formie umieszczenia w domach pomocy społecznej – 178 osób, 
• Z pomocy w formie uczestniczenia w zajęciach organizowanych w ośrodkach 

wsparcia dziennego - 140 osób, 
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• Z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania - 10 osób,  

• Ze środków PFRON – 207 osób. 

 W 2018 roku w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
zostało wydanych 788 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 
 W 2018 roku na terenie Miasta Radomia działalność prowadził Samodzielny 
Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej  
im. dr B. Borzym w Radomiu zapewniający kompleksowe świadczenia zdrowotne  
w zakresie lecznictwa psychiatrycznego i odwykowego w następujących oddziałach: 

• 5-ciu całodobowych oddziałach psychiatrycznych dysponujących 300 łóżkami, 
• Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dysponującym 235 łóżkami, 
• Oddziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholu z Pododdziałem Terapii Uzależnień 

łącznie dysponującymi 57 łóżkami, 
• Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych dysponującym 25 łóżkami, 
• Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych z pododdziałem 

Detoksykacji Uzależnień dysponującym łącznie 33 łóżkami, 
• Oddziałem Psychosomatycznym dysponującym 35 łóżkami. 

W 2018 roku w ramach SWPZZPOZ funkcjonowało centrum ambulatoryjne 
świadczące usługi medyczne w następujących poradniach: 

• Poradnia Zdrowia psychicznego 
• Poradnia terapii Uzależnienia od alkoholu i Współuzależnienia 
• Poradnia dla osób z Autyzmem Dziecięcym lub innymi całościowymi 

zaburzeniami rozwoju. 

 

2.4.2. Karta Rodzina Plus 
Obowiązujący w 2018r. na terenie Gminy Miasta Radom Program,, Karta Rodzina 

Plus” uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 27 stycznia 2014 na podstawie 
art. 18 ust.1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6a i 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym. 

Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych z minimum trojgiem dzieci 
do ukończenia 18. roku życia lub 25. roku życia w przypadku dziecka kontynuującego 
naukę. Ponadto ww. program obejmuje rodziny zamieszkujące na terenie miasta 
Radomia niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodziny zastępcze, 
rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo  wychowawcze typu rodzinnego. 
Podstawowe cele programu to: 

• promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego 
wizerunku, 

• wzmacnianie i wspieranie kondycji finansowej rodzin wielodzietnych, 
• zwiększenie dostępności do dóbr kultury i sportu. 
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Od momentu wydania "Karty Rodzina Plus" rodzinie wielodzietnej przysługują 
wszystkie aktualnie obowiązujące ulgi, zwolnienia i preferencje. 

Stan na koniec 2018 roku: 
• Liczba rodzin- 3 182 
• Liczba kart- 24 807 szt. 

 

2.4.3. Lokalny program pomocy społecznej "Program osłonowy Centrum 
Wolanowska na lata 2014-2020" 

Obowiązujący w 2018r. program osłonowy CENTRUM „WOLANOWSKA” 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. Został przyjęty Uchwałą Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 25 sierpnia 2014 r. 

Program skierowany jest do społeczności lokalnej Osiedla Wolanowska 75, 
w którego skład wchodzą cztery bloki socjalne usytuowane w oddaleniu od głównej 
ulicy. Mieszkańcy osiedla to głównie osoby i rodziny, które zostały tutaj przesiedlone 
na skutek eksmisji z innych części miasta. Wśród nich są również osoby, które otrzymały 
tu mieszkanie po odbyciu długoletnich kar pozbawienia wolności. 

Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu z 2014r. wynika, 
że na osiedlu zamieszkiwały 82 rodziny, w których funkcjonuje 199 osób natomiast 
z pomocy społecznej korzystało 58 środowisk /126 osób/. Głównym problemem 
mieszkańców osiedla jest bezrobocie, wynikające nie tylko z trudnej sytuacji na rynku 
pracy, ale również z niskiego wykształcenia i kwalifikacji. Bezrobocie 
oraz współwystępujące problemy (uzależnienia, przemoc domowa) są główną 
przyczyną korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej. 

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 programu 
realizowany jest poprzez realizację następujących zadań: 

1. Pobudzanie potencjału mieszkańców osiedla w celu poprawy ich sytuacji 
społecznej. 

2. Analiza bieżących potrzeb i problemów mieszkańców; 
3. Wzmacnianie ich zdolności do samoorganizacji, samodzielnego inicjowania 

działań oraz aktywnego reprezentowania własnych interesów; 
4. Praca z dziećmi i młodzieżą nad kształtowaniem postaw społecznie 

pożądanych, kształtowanie umiejętności interpersonalnych. 
5. Włączanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w życiu społeczno-

kulturalnym osiedla i miasta. 

 

2.4.4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Radomia 
na lata 2014-2020 

Obowiązująca w 2018r. ,,Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Miasta Radomia na lata 2014 – 2020” została uchwalona przez Radę Miejską 
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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 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 92 ust. 2 ustawy o samorządzie 
powiatowym. 

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. 

Cel główny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta 
Radomia na lata 2014-2020 wskazuje na trzy najważniejsze priorytety, na których 
zamierza skoncentrować lokalną politykę społeczną. Na szczególną uwagę zasługują 
rodziny niepełne, rodziny wielodzietne, rodziny 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, 

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, refundacje stanowisk pracy, dotacje 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

l) podejmowanie działań w celu mobilizowania klientów do poszukiwania 
zatrudnienia i usamodzielniania się - kontrakty socjalne, 
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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 kulturalnych 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, w 
tym: 

a) realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 
b) realizacja projektów i programów na rzecz osób niepełnosprawnych 

nieaktywnych zawodowo, 
c) organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy na rzecz 

bezrobotnych niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych 
poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, 

4) 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, 
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b) Prowadzenie działań z zakresu aktywizacji społecznej osób 
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. 

5) Zbudowanie systemu działań wspomagających funkcjonowanie rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, realizowane poprzez organizowanie kampanii oraz 
innych akcji w celu propagowania zdrowego stylu życia, 

6) Kształcenie młodzieżowych liderów promocji zdrowia i wspieranie edukacji 
rówieśniczej, 

7) 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 związane z prowadzeniem 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. 

8) Tworzenie i wdrażanie programów na rzecz wspierania rodziny. 

 
 

2.4.5. Program Wspierania Rodziny dla Miasta Radomia na lata 2018 – 2020 
W 2018r. obowiązującym dla miasta Radomia był ,,Program Wspierania Rodziny 

dla Miasta Radomia  na lata 2018-2020”.  Program ten został przyjęty uchwałą Rady 
Miejskiej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym oraz art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. 

Pierwszy Program Wspierania Rodziny w Mieście Radom opracowano na lata 
2012 -2014, kolejny na lata 2015 -2017 i były one odpowiedzią na obowiązek 
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nałożony na gminy w/w ustawą. Obecny Program wspierania rodziny zakłada 
kontynuację działań profilaktycznych na rzecz rodziny poprzez doskonalenie metod 
pracy z rodziną oraz wprowadzenie nowych form pomocy rodzinie w zależności 
od potrzeb. Uwzględnia również rozwiązania w obszarach dotyczących wsparcia 
dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej, wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych, pomocy 
w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, zapewnienie opieki wytchnieniowej 
dla opiekunów osób niepełnosprawnych. 

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 
opiekuńczo -wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych 
funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu 
dzieci. 

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. Program wspierania rodziny jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2014-2020.  

Adresatami Programu wspierania są rodziny zamieszkujące na terenie Miasta 
Radomia: 

• rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, 

• 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. 

W 2018r. na terenie Gminy Miasto Radomia w budowę lokalnego systemu opieki 
nad dzieckiem i rodziną zaangażowane były następujące instytucje oraz organizacje 
pozarządowe: 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Limanowskiego 134, 
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Malczewskiego 20b, 
• Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Domowe Ognisko, ul. Malczewskiego 1, 
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• Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Kościelna 14b, 
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1, ul. Kolejowa 22, 
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2, ul. Toruńska 9, 
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3, ul. Główna 3, 
• Radomskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Czachowskiego 42, 
• Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”, ul. Pułaskiego 9, 
• Katolicka Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza ”Oratorium” Zgromadzenie 

Sióstr Św. Michała Archanioła, ul. Wernera 7a, 
• Świetlica Akademia Młodych Caritas Diecezji Radomskiej, ul. Kościelna 3, 
• Świetlica Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla, ul. Młodzianowska 124, 
• Klub o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży „Arka”, ul. M. Gajl 24/1, 

ul. B. Chrobrego 7/9, ul. Plac Stare Miasto 2, 
• Publiczny Ogródek Jordanowski, ul. Śniadeckich 9, 
• Centrum Wolanowska, ul. Wolanowska 75C lok. 5. 

Celem głównym Programu jest 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. 

Zgodnie z przyjętym rządowym programem kompleksowego wsparcia dla rodzin 
„Za życiem” gminny program wspierania rodziny obejmuje systemem wsparcia rodziny, 
w których urodzą się dzieci z niepełnosprawnością lub ciężką chorobą. 

Cel główny realizowany jest poprzez następujące cele szczegółowe: 
1. Zapewnienie stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego rodzinom ubogim 

zagrożonym bezradnością. 
2. Zbudowanie systemu wsparcia dla rodzin zagrożonych dysfunkcjami 

oraz dla rodzin dysfunkcyjnych. 
3. Poprawa funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży. 

Źródłem finansowania zadań określonych w Programie Wspierania Rodziny dla 
Miasta Radomia na lata 2018 –2020 są: 

• środki własne gminy, 
• dotacja z budżetu państwa, 
• środki z innych funduszy zewnętrznych. 

 

2.4.6. Radomski Program na Rzecz Seniorów – „Siła w Seniorach” na lata 2018-
2023 

Obowiązującym dla miasta Radomia w roku 2018 ,,Radomski Program na Rzecz 
Seniorów – „Siła w Seniorach” na lata 2018-2023” został uchwalony przez Radę Miejską 
na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5c ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 5, 6, 8, 9, 14, 
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17 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w związku z art. 17 ust. 
2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

„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 2018 r. wzięło udział 3500 osób. Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności 
na grypę, zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców nt. zagrożeń zdrowia 
związanych z grypą i potrzeby szczepień przeciwko grypie oraz zmniejszenie transmisji 
wirusa w środowisku.  

Promocja zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia 

W ramach programu polityki zdrowotnej „KROPLA ZDROWIA DLA SENIORA-
aktywizacja osób w wieku 60+ na lata 2016-2018” w 2018 r. wzięło udział 65 osób. 
Celem programu jest wzrost aktywizacji ruchowej i społecznej seniorów poprzez 
promowanie zdrowego stylu  życia.  

Utworzenie poradni geriatrycznej 

W 2018r. nie została utworzona Poradnia Geriatryczna. Powstanie poradni 
o profilu geriatrycznym będzie można rozważyć w momencie sfinalizowania budowy 
i modernizacji pawilonu przy oddziale Ginekologiczno-Położniczym, gdzie znajdzie 
miejsce rehabilitacja stacjonarna i ambulatoryjna oraz niektóre poradnie 
specjalistyczne. Warunkiem koniecznym utworzenia Poradni geriatrycznej będzie 
również pozyskanie kadry medycznej, aby spełnić określone wymogi NFZ w tym 
zakresie.  

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 
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Ratunkowego skupiają się przede wszystkim na prowadzeniu akcji o charakterze 
profilaktyczno-edukacyjnym, w tym szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

• Świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu poinformował, że:  

- z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 
390 osób w wieku 60+; 
- 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+; 
- prowadził akcje o charakterze profilaktycznym -mammografia, pomiary 
ciśnienia i cukru itp. 

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego była w 2018 roku organizatorem 
akcji profilaktyczno-edukacyjnej związanej z obchodami Światowego Dnia Serca. 
W dniu 28 września 2018r.  w Urzędzie Miejskim w Radomiu można było wykonać 
bezpłatnie pomiar cukru i ciśnienia tętniczego oraz pulsoksymetrię. Pielęgniarki 
ratunkowe i ratownicy medyczni oprócz wykonywania badań udzielali również 
instruktażu nt. niesienia pierwszej pomocy w sytuacjach niebezpiecznych dla zdrowia 
i życia. Wśród licznego grona odbiorców- z badań skorzystało ponad 300 osób- 
zdecydowaną większość stanowili seniorzy.  

• Piknik Zdrowia- integracja ze środowiskiem lokalnym, kiermasz zdrowej 
żywności 

W dniu 10 czerwca 2018 roku,  na stoisku przygotowanym w ramach Pikniku 
Zdrowia przez Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego mieszkańcy Radomia mogli 
wykonać bezpłatnie badania: poziomu cukru, saturacji i ciśnienia krwi. Pielęgniarki 
ratunkowe i ratownicy medyczni RSPR prowadzili również instruktaż udzielania 
pierwszej pomocy. Adresatami akcji profilaktyczno – edukacyjnej byli przede wszystkim 
seniorzy. Z informacją o tym, w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy np. przy 
zawałach, udarach czy zatrzymaniu krążenia, chcieliśmy dotrzeć do jak najszerszego  
grona najstarszych mieszkańców Radomia, ponieważ do największej liczby 
niebezpiecznych sytuacji dochodzi najczęściej w wieku dojrzałym. Szkolenia 
prowadzone były w przystępny sposób i opierały na zajęciach praktycznych tzn. 
odbywały się  z wykorzystaniem sprzętu używanego przy udzielaniu pierwszej pomocy 
oraz fantomów. 

• Organizowanie zajęć rehabilitacyjno-usprawniających oraz ruchowych 

W ramach programu polityki zdrowotnej „KROPLA ZDROWIA DLA SENIORA-
aktywizacja osób w wieku 60+ na lata 2016-2018” w 2018 r. wzięło udział 65 osób. 
Celem programu jest wzrost aktywizacji ruchowej i społecznej seniorów poprzez 
promowanie zdrowego stylu  życia i zajęcia ruchowe oraz badania słuchu. 
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• 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. 

Stan na koniec 2018 roku zostało wydanych 1906 szt.  Kopert życia.  
 
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 14 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 220 osób dziennie, obsługiwanych było 14 placówek 
oświatowych, 6 stowarzyszeń oraz osoby prywatne z codziennych zleceń 
telefonicznych. W 2018 r.  wszystkie pojazdy wykonały na rzecz transportu osób 
niepełnosprawnych 268 986 km. 

Transport osób niepełnosprawnych i osób mających problemy z poruszaniem się 
realizowany autobusami w ramach publicznej komunikacji miejskiej. Autobusy są 



49 
 

niskopodłogowe wyposażone w platformy umożliwiające wjazd wózków inwalidzkich. 
W autobusach znajdują się specjalnie wydzielone i oznakowane miejsca dla inwalidów 
na wózkach inwalidzkich.  

• Zapobieganie zatruciom czadem 

W 2018r. realizowane było zadanie pn. „Przeprowadzenie kampanii 
o niebezpieczeństwach związanych z tlenkiem węgla wśród radomskich seniorów, 
w tym zakup czujników czadu” w ramach którego 1000 radomskich seniorów otrzymało 
bezpłatne czujniki czadu. Zadanie miało na celu zwiększenie świadomości związane 
z zatruciami czadem oraz ich przeciwdziałaniem jak również poprawą bezpieczeństwa 
starszych mieszkańców miasta Radomia.  

• Inne działania: 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2018r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania pn.: 
„Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do  
seniorów”. Środki finansowe w łącznej kwocie 180.000 zł zostały przyznane 16 
podmiotom.  W ramach realizacji zadań były realizowane takie działania jak: spotkania 
w ramach profilaktyki uzależnień, wyjścia do kina, teatru, wyjazdy na wycieczki, 
spotkania okolicznościowe, wieczorki muzyczne, wieczorki poetyckie,  audycje radiowe 
z zakresu profilaktyki uzależnień oraz spoty radiowe. Zadaniem zostało objętych 661 
osób. 

• Pomoc bezdomnym  

Z pomocy Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Słowackiego 188 skorzystało 61 osób 
w wieku 60+, w tym pomoc finansową, pomoc w formie obiadów w stołówkach 
i jadłodajniach. W ramach Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Noclegowni dla Kobiet 
i Mężczyzn przy ul. Zagłoby 3, w 2018 r. Caritas Diecezji Radomskiej zapewniła 
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 2018r. pracę podjęły 4 osoby, 2 
osoby wyprowadziły się do lokali socjalnych, 4 osoby przeszły pozytywnie kwalifikacje 
przed komisją MZL i oczekują na przydział lokalu socjalnego. 21 podopiecznych brało 
udział we wstępnym programie, treningach umiejętności społecznych. W Noclegowni 
dla Kobiet i Mężczyzn udzielono pomocy w formie noclegu 103 mężczyznom oraz 6 
kobietom. 

• Udzielanie świadczeń społecznych, świadczenie usług socjalnych, 
w tym dożywianie 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu poinformował, że świadczenia 
z programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania przyznano 790 osobom w wieku 
60+; ze świadczenia w formie zasiłku stałego z tytułu wieku skorzystały 63 osoby; 

• 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 2018r. – 1 151 osób .  

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 ten skierowany jest do mieszkańców miasta 
Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia. 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 są 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, 
• 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 2018 roku: liczba wydanych kart – 9 809szt. 

• Imprezy dla seniorów 
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Oprócz Radomskiego Tańca Pod Gwiazdami, który  wpisany jest w wakacyjny pejzaż 
imprez organizowanych w mieście, odbywa się szereg różnorodnych imprez, w których 
chętnie biorą udział seniorzy.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu poinformował, że w 2018 r.: 
- seniorzy uczestniczyli w spotkaniach Klubu Osób Niepełnosprawnych 

prowadzonym w partnerstwie z  MOK Amfiteatr – SCENA OBOZISKO 
- stały udział seniorów w spotkaniach Klubu Osób Niepełnosprawnych 

odbywających się raz w tygodniu przez cały rok 2018 – 10 osób; 
- spotkanie Wielkanocne w Klubie Osób Niepełnosprawnych (marzec 2018 rok), 

z udziałem 20 osób; 
-spotkanie Wigilijne w Klubie Osób Niepełnosprawnych (grudzień 2018 rok), 

z udziałem 20 osób; 
- zabawa andrzejkowa  w Klubie Osób Niepełnosprawnych (listopad 2018 rok) 

z udziałem 20 seniorów; 
- spotkanie integracyjne przy grillu w ramach funkcjonowania Klubu Osób 

Niepełnosprawnych z udziałem 20 seniorów; 
- udział seniorów w spotkaniach obywatelskich na osiedlach socjalnych - 

kontynuacja projektu „Poznajmy nasze zasoby” (spotkania obywatelskie 
na świeżym powietrzu z mieszkańcami przy kawie i herbacie) – ok. 5 osób  
na każdym z osiedli; 

- udział seniorów w wiosennym sprzątaniu terenu osiedli socjalnych przy 
ul. Odlewniczej, ul. Wernera, ul. Marii Gajl, ul. Kazimierza Mroza w ramach akcji 
„Sprzątanie Świata” –  ok. 3 osób na każdym z osiedli; 

- udział seniorów w  lokalnych festynach na osiedlach socjalnych przy 
ul. Odlewniczej, ul. Wernera, ul. Marii Gajl oraz ul. Kazimierza Mroza - czerwiec 
2018 rok – 60 seniorów; wrzesień 2018 r.  – 50 seniorów; październik 2018 r. 
– 10 seniorów; listopad 2018 r. – 15 seniorów; 

- udział seniorów z bloków przy ul. Kazimierza Mroza w „Klubiku Seniora” 
utworzonym w partnerstwie z Zespołem Pracy Socjalnej Nr 5 oraz 
Stowarzyszeniem Mieszkańców  z Mroza. 

• Utworzenie Centrum Aktywności Seniorów 

W październiku 2018r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Aktywności 
Seniorów przy ul. Traugutta 31/33. Powstało z inicjatywy władz miasta. Celem 
Centrum Aktywności Seniorów jest aktywizacja seniorów poprzez inicjatywę. 
Ma im pomóc odnaleźć w sobie pasje, dzięki czemu nie będą się oni czuli 
wykluczeni i niepotrzebni. 

Inne działania:  

• propagowanie talentów osób starszych 
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W 2018r. odbył się „II Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów”, podczas 
którego seniorzy mogli zaprezentować swoje talenty. W przeglądzie wystąpiło 
blisko 30 solistów i zespołów. Przez cały dzień można było też oglądać 
wystawę plastyczną i rękodzieła.  

• 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, 
• prezentacje dotyczące historii miasta Radomia w cyklach cotygodniowych, 
• pokaz umiejętności fryzjerskich i stylizacja fryzur Seniorów przez uczniów, 
• bale i zabawy okolicznościowe, 
• piknik – wspólne grillowanie, 
• wycieczka turystyczna do Królewskich Źródeł, 
• wyjścia do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” 

w Radomiu, 
• wyjścia na przedstawienia do OKiSz „Resursa Obywatelska” w Radomiu, 
• gry i zabawy integracyjne i zespołowe na dziedzińcu DDS+, 
• spotkania z artystami, muzykami, dziećmi i młodzieżą, 
• zajęcia artystyczne (arteterapia, plastykoterapia), 
• zajęcia krawiecko-dziewiarskie, 
• uczestnictwo w II Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów 
• uczestnictwo w 3. rocznicy istnienia DDS+ w Polsce, które zostało 

zorganizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w Warszawie. 

Funkcjonowanie Radomskiej Rady Seniorów 

W 2018 roku Radomska Rada Seniorów odbyła 10 posiedzeń, w tym jedno posiedzenie 
otwarte dla wszystkich zainteresowanych środowisk senioralnych Radomia. 
W większości spotkań uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta Radomia: Prezydent 
Miasta, Zastępca Prezydenta, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Senioralnej. 

 W trakcie spotkań omawiano sprawy ważne dla środowisk senioralnych Radomia, 
dotyczące między innymi:  

• Radomskiego Programu na rzecz Seniorów – „Siła w Seniorach” oraz programu 
„Bezpieczny Senior”; 

• polityki senioralnej Miasta Radomia; 
• funkcjonowania Centrum Aktywności Seniora;  
• budżetu Gminy Miasta Radomia w aspekcie spraw senioralnych;  
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• wsparcia i zaktywizowania działalności klubów seniora;  
• spraw zdrowotnych seniorów: szczepień ochronnych przeciwko grypie, 

nieodpłatnych dla starszych mieszkańców Radomia; utworzenia poradni 
geriatrycznej; zajęć sportowych aktywizujących seniorów; zapewnienia 
basenu z terapią wodną;  profilaktyki zdrowotnej i poradnictwa dla osób 
starszych; 

• organizacji Balu Seniora, wydarzeń artystyczno-kulturalnych w Radomiu; 
• zmiany kadencji Radomskiej Rady Seniorów z dwóch lat do lat czterech; 
• konkursów ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Radomia pn. „Radom 

Obywatelski” oraz „Miejsca Przyjazne w Radomiu”, których celem było 
wyróżnienie oraz promowanie miejsc, instytucji i organizacji przyjaznych 
seniorom i osobom z niepełnosprawnością; 

• konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pn. 
„Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym – polityka senioralna”, który daje 
grupom senioralnym możliwość skorzystania z bonów finansowych na 
realizację  działań na rzecz seniorów; 

• I Radomskiej Spartakiady Senioralnej - Radom 2018 organizowanej przez 
Stowarzyszenie Klub Seniora „Weteran” i Urząd Miejski w Radomiu oraz 
Otwartego II Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów w Radomiu – 
organizowanego przez Dom Kultury „Idalin” pod patronatem Prezydenta 
Miasta;  

• likwidacji barier architektonicznych w budynkach zamieszkałych przez osoby 
starsze; 

• usytuowania przystanków autobusowych w miejscach dogodnych dla 
starszych osób, remontów ulic i sygnalizacji świetlnych oraz tablic systemu 
dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych; 

• odpowiedniego oznakowania pojazdów prowadzonych przez osoby, które 
ukończyły 65 lat; 

• zmiany kryterium wiekowego, z 65 na 60 lat, uprawniającego do uzyskania 
Radomskiej Karty Seniora;  

• poprowadzenia warsztatów informatycznych dla seniorów; 
• wprowadzenia w Radomiu Karty Rodziny Osoby Niepełnosprawnej; 
• projektu „Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2019 rok”; 
• projektu wdrożenia programu geriatrycznego w Radomiu oraz potrzeby 

wprowadzenia programu „Sąsiedztwo”, mającego na celu uwrażliwienie 
społeczeństwa na problemy osób starszych, mieszkających w najbliższym 
otoczeniu; 

• utworzenia Komisji ds. Polityki Senioralnej przy Radzie Miejskiej w Radomiu. 

Udział w wykładach Uniwersytetu III Wieku 
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W Radomiu działają 2 Uniwersytety III Wieku – przy Uniwersytecie 
Technologiczno-Humanistycznym oraz Stowarzyszenie Radomski Uniwersytet III 
Wieku. 

Stowarzyszenie Radomski Uniwersytet III Wieku, ul. Malczewskiego 16  

    Zgodnie z celami statutowymi podejmowane działania w 2018 dotyczyły 
edukacji w różnych dziedzinach, zwiększenia aktywności życiowej i poprawy 
sprawności fizycznej seniorów, uczestniczenia w imprezach kulturalnych oraz 
propagowania zasad kulturalnego współżycia społecznego. Liczba słuchaczy 
w semestrze wiosennym wynosiła 171 osób, a w semestrze jesiennym ponad 
180 osób.  
     Formy realizacji celów odbywały się dwa razy w miesiącu w Resursie Obywatelskiej 
i dotyczyły różnych dziedzin: zdrowia, historii, literatury, osiągnięć nauki polskiej 
i światowej, kultury i sztuki, obrzędowości i zwyczajów, przepisów prawnych 
oraz wiedzy z przyrody i ogrodnictwa. W poszczególnych wykładach uczestniczyło 
średnio po 160 osób. 

Zajęcia specjalistyczne (dla zainteresowanych słuchaczy 1 godz. tygodniowo) : 
• j. angielski; 
• zajęcia komputerowe; 
• joga; 
• gimnastyka korekcyjno-rehabilitacyjna; 
• rękodzieło artystyczne. 

Uniwersytet III Wieku działający przy UTH: 

W roku 2018 odbyło się 30 wykładów, które w przeważającej części były 
prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych z Uniwersytetu 
Technologiczno- Humanistycznego. Byli również zapraszani wykładowcy spoza 
Uniwersytetu. Ponieważ nie były to wykłady cykliczne z jakiegoś tematu, a każdy 
wykład różnił się tematyką trudno jest podać zagadnienia poruszane w wykładach ze 
względu na ich różnorodność. Tematyka wykładów dotyczyła literatury, ekonomii, 
filozofii, prawa, fotografiki, zdrowia, bezpieczeństwa na drodze, zagrożenia osób 
starszych ze strony grup przestępczych i inne. Ponadto Uniwersytet w roku 2018 
prowadził zajęcia fakultatywne z języka angielskiego, malarstwa, gimnastyki. W roku 
2018 zorganizowano 6 wycieczek (pięć jednodniowych i jedną trzydniową).  

 

2.4.7. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Radomia na 
lata 2018-2020 

Obowiązujący w 2018r. ,,Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej 
dla Miasta Radomia na lata 2018-2020” uchwalony został przez Radę Miejską  
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym art. 4 ust. 1 pkt 3a i art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
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samorządzie powiatowym oraz art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu został wyznaczony przez 
Prezydenta Miasta Radomia na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i realizuje 
zadania powiatowe z zakresu pieczy zastępczej. 

W 2018 roku były prowadzone 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:  
• 109 rodziny zastępcze spokrewnione, w których wychowywało się - 149 dzieci; 
• 41 rodzin zastępczych niezawodowych, w których wychowywało się - 51 dzieci; 
• 6 rodzinnych domów dziecka, w których wychowywało się - 25 dzieci; 
• 12 zawodowych rodzin zastępczych, w których wychowywało się - 66 dzieci, 

      w tym: 
• 6 pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, w których wychowywało się  

48 dzieci; 
• 2 specjalistyczne dla dzieci chorych, w których wychowywało się 6 dzieci. 

Ponadto zatrudniono 4 rodziny pomocowe, które sprawowały opiekę nad 
dziećmi w czasie urlopu wypoczynkowego zawodowych rodzin zastępczych i osób 
prowadzących rodzinny dom dziecka. Zatrudniono również 13 osób do pomocy przy 
sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w zawodowych rodzinach 
zastępczych i rodzinnych domach dziecka. 

W formie instytucjonalnej pieczy zastępczej funkcjonowało 9 placówek 
opiekuńczo – wychowawczych, w tym 8 placówek typu rodzinnego tj.: 

• Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Słoneczny Dom”, w której przebywało 
rotacyjnie 59 dzieci,  

• 8 placówek rodzinnych, w których przebywało 59 dzieci. 

W roku sprawozdawczym w pieczy zastępczej umieszczono 92 dzieci, a procesem 
usamodzielnienia objęto 128 wychowanków z pieczy zastępczej. Z tej liczby  109 osób 
kontynuowało naukę. 

Na terenie Radomia w 2018 roku funkcjonowały 3 mieszkania chronione 
przeznaczone dla wychowanków z pieczy zastępczej, w których przebywało 10 osób 
realizujących proces usamodzielnienia. 

W 2018 roku pomocą pieniężną w formie różnych świadczeń objęto 407 osób 
z 295 rodzin oraz wsparciem 11 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

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 stycznia 2018r. 
do 30 czerwca 2018r. i za okres od 1 lipca 2018r. do 31 grudnia 2018r. Także 
jednorazowe sprawozdania i informacje z realizacji zadań z zakresu systemu pieczy 
zastępczej m. in.:  
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• realizacji dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty wg stanu 
na koniec każdego kwartału, 

• 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, 
• przebywania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci poniżej 7 roku 

życia, 
• zgłoszeń do ośrodków adopcyjnych dzieci objętych pieczą zastępczą mających 

uregulowaną sytuację prawną, 
• przebywania w pieczy zastępczej dzieci cudzoziemskich bez uregulowanego 

statusu prawnego. 

Ponadto do GUS przekazano 6 sprawozdań z rodzinnej pieczy zastępczej według 
stanu w dniu 31 grudnia 2018 roku. 

Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, 
autorskim programem szkolenia kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej 
pt. „Kto mnie pokocha?” zatwierdzonym decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w 2018 roku, przeszkolił 7 osób do sprawowania pieczy zastępczej. W związku 
z powyższym zostały utworzone 2 niezawodowe rodziny zastępcze, zaś w stosunku 
do jednej rodziny trwa postępowania sądowe z jej wniosku o ustanowienie rodziny 
zastępczej dla wskazanego przez nią dziecka. Ponadto jedna rodzina, z którą została 
podpisana umowa w 2019 roku, ukończyła szkolenie do pełnienia funkcji zawodowej 
rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.  

Biorąc pod uwagę potrzeby rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinny dom 
dziecka, w ramach podnoszenia ich kwalifikacji zorganizowano cztery szkolenia, 
w których uczestniczyło 122 osoby. 

W ramach integracji środowiska rodzicielstwa zastępczego oraz promocji 
realizowanych działań zorganizowano: 

• Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który odbył się w dniu 30 maja 2018 roku 
w Kinie Helios w Radomiu.  

• Spotkania okolicznościowe z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia 
z udziałem władz miasta, Ordynariusza Diecezji Radomskiej oraz przedstawicieli 
instytucji współpracujących w zakresie pieczy zastępczej, 

• Zabawę choinkową dla dzieci z pieczy zastępczej i ich opiekunów. 

Ponadto promując idee rodzicielstwa zastępczego pracownicy brali udział 
w kampaniach społecznych, akcjach i inicjatywach m.in.: 

• w pikniku „Żyj Zdrowo”, 
• w festynach  „Święto Chleba” i „Festiwal Ziemniaka”, 
• Radomskim Marszu dla Życia i Rodziny. 
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Działania promocyjne prowadzone przez MOPS w Radomiu ukształtowały 
pozytywny wizerunek rodzinnej pieczy zastępczej jako pełnoprawnego środowiska 
dla dzieci pozbawionych opieki przez rodziców biologicznych. 

 
2.5. Pomoc osobom niepełnosprawnym 

Zaspokajanie potrzeb jest nie tylko podstawą życia każdego człowieka jako 
jednostki, ale również wymagane jest to od wszelkiego rodzaju działalności 
gospodarczych i społecznych. Rozwój gospodarczy całego regionu powinien przekładać 
się na stopień pokrycia tych właśnie potrzeb. Co więcej, rozwój powinien być ściśle 
z nimi powiązany, być na nie odpowiedzią. Oprócz potrzeb odnoszących się do życia 
społecznego i przejawianych przez człowieka jako członka większej zbiorowości, 
istnieją również potrzeby charakterystyczne dla poszczególnych jednostek. Zarówno 
te ogólne, jak i te zindywidualizowane potrzeby należy zaspokajać. 

Problem niepełnosprawności staje się tematem często poruszanym, aby stawić 
czoła przeciwnościom jakie ma społeczeństwo. Administracja rządowa i samorządowa 
podejmuje wszelkie sposoby i inicjatywy przeciwdziałania wykluczeniu społeczeństwa 
z niepełnosprawnością. 

Zgodnie z art. 5 §1 p. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. obiekt 
budowlany powinien spełniać niezbędne warunki do korzystania z w/w obiektów przez 
osoby niepełnosprawne oraz odnosząc się do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych m. 
Radom realizuje priorytety, które umożliwiają pełne funkcjonowanie osób 
niepełnosprawnych w społeczeństwie. W/w priorytety są opisane w poniższym 
podrozdziale. 

   
 

2.5.1. Samorządowy Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
Samorządowy Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest uchwalany 

na podstawie art. 35a 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez właściwą Radę 
Gminy. Obowiązującym dla miasta Radomia w roku 2018 był „Samorządowy Program 
na rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Radomia na lata 2014 – 2018”. 

Celem programu jest wyznaczenie kierunków, w jakich powinny zmierzać 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zapewniające im godne i aktywne życie, 
a także pomoc dostosowaną do rzeczywistych potrzeb wynikających z ich 
niepełnosprawności. Działania realizowane w ramach Programu zmierzają 
do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, społecznym, 
kulturalnym, sportowym oraz rekreacji i turystyce; podnoszenia świadomości osób 
niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw, eliminacji zjawiska 
niezrozumienia problemów niepełnosprawnych, które mogą być przyczyną ich 
społecznej alienacji. Warunkiem niezbędnym do realizacji powyższych założeń jest 
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ścisłe i wspólne działanie organizacji pozarządowych, jednostek oraz poszczególnych 
wydziałów Urzędu Miejskiego, a także administracji rządowej i samorządowej. 
Wzajemne uzupełnianie środków z różnych źródeł (budżety miasta i samorządu 
województwa, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, środki organizacji pozarządowych oraz środki unijne) pozwoli 
uczynić pomoc i wsparcie osobom niepełnosprawnym kompleksowo. 
Samorządowy Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Radomia na lata 
2014 – 2018 miał na celu:  

• zapewnienie rehabilitacji zawodowej poprzez zapewnienie edukacji, szkolenia, 
przekwalifikowania, dostępu do informacji oraz odpowiedniego zatrudnienia, 

• promocję przedsiębiorczości wśród osób niepełnosprawnych, 
• podejmowanie działań informacyjno-edukacyjnych w celu kształtowania 

właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych (koordynacja działań 
podejmowanych przez samorząd i organizacje pozarządowe), 

• aktywizację środowiska osób niepełnosprawnych do działań na rzecz 
społeczności lokalnej, 

• zwiększanie dostępu do użyteczności publicznej, usuwanie barier 
architektonicznych, urbanistycznych, w komunikowaniu się, umożliwienie 
swobodnego przemieszczania się oraz powszechnego korzystania ze środków 
transportu publicznego, 

• poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych pod względem możliwości 
rehabilitacji, dostępności do kształcenia, a także kultury, sportu i rekreacji, 

• zwiększenie dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, 
rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych 
uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny, 

• zapewnienie dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo 
w życiu społecznym, poprawę możliwości komunikacji międzyludzkiej poprzez 
postawę społeczeństwa, pracodawców, urzędników, rodziny wobec osób 
niepełnosprawnych, 

• zapewnienie konsultacji społecznej w zakresie wszystkich działań dotyczących 
osób niepełnosprawnych z samorządną reprezentacją środowiska. 

Celem strategicznym Programu jest zapewnienie warunków możliwie pełnego 
funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej Gminy Miasta 
Radomia. Zadania wynikające z programu, w roku 2018, były realizowane w ramach 
następujących priorytetów: 

Priorytet 1: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych. 
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1. Zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa: 
a. pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe skierowane do osób 

niepełnosprawnych, 
b. zlecanie szkoleń zawodowych, przekwalifikowanie zawodowe osób 

niepełnosprawnych, 
c. aktywna polityka pozyskiwania pracodawców służąca tworzeniu miejsc 

pracy dla osób niepełnosprawnych. 
2. Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

a. informowanie pracodawców i osób niepełnosprawnych o specyfice 
lokalnego rynku pracy, 

b. pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu, 

c. udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 
osoby niepełnosprawne, 

d. zwrot pracodawcom kosztów przystosowania stanowisk pracy 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

e. udział gminy Radom w programach PFRON (m.in. w „Programie 
wyrównywania różnic między regionami” - w ramach obszarów 
dostępnych dla Gminy Miasta Radomia), 

f. utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej dla tych dzieci 
z upośledzeniem umysłowym, które ukończyły naukę szkolną. 

3. Poradnictwo zawodowe: 
a. edukacja osób niepełnosprawnych w zakresie poruszania się po rynku 

pracy, 
b. spotkania z młodzieżą ze szkół specjalnych oraz uczestnikami 

Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
c. współpraca ze szkołami specjalnymi i ośrodkami szkolno-

wychowawczymi. 
4. Rehabilitacja społeczna i zawodowa w zakresie przywracania umiejętności 

niezbędnych w zakresie podejmowania pracy: 
a. dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii 

Zajęciowej.  

Priorytet 2: Rehabilitacja społeczna i zdrowotna osób niepełnosprawnych. 

1. Rozwijanie umiejętności społecznych oraz poprawa psychofizycznej sprawności 
osób niepełnosprawnych: 

a. udzielanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych, 

b. dofinansowanie do zakupu przedmiotów rehabilitacyjnych i sprzętu 
ortopedycznego, 

c. rozpowszechnianie idei mieszkalnictwa chronionego dla osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów, 
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d. dofinansowanie imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych 
i turystycznych. 

2. System świadczeń: 
a. dofinansowanie transportu osób niepełnosprawnych, 
b. wydawanie legitymacji uprawniających do bezpłatnych przejazdów MPK, 
c. kierowanie niepełnosprawnych mieszkańców Radomia do zakładów 

opieki leczniczej, 
d. świadczenia opiekuńcze. 

3. System opieki zdrowotnej: 
a. doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Radomskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w sprzęt rehabilitacyjny, 
b. współpraca placówek ochrony zdrowia, szczególnie szpitali w celu 

utworzenia pełnego pakietu usług w zakresie leczenia i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, a także rejestru świadczonych usług, 

c. realizacja programów profilaktycznych skierowanych do osób 
niepełnosprawnych. 

Priorytet 3: Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. 

1. Likwidacja barier funkcjonalnych: 
a. likwidacja barier architektonicznych w gminnych budynkach użyteczności 

publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych 
z dysfunkcją narządu ruchu i narządu wzroku, m.in. likwidacja barier 
w Urzędzie Miejskim przy ul. Moniuszki, placówkach kulturalnych 
i oświatowych, 

b. likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej, 

c. likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych, m.in. szkolenia 
urzędników obsługujących osoby niepełnosprawne, nauka języka 
migowego, a także szersze wykorzystanie internetu do obsługi 
niepełnosprawnych mieszkańców Radomia, 

d. likwidacja barier urbanistycznych - dostosowywanie przejść dla pieszych 
i chodników do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza 
poruszających się na wózkach, m.in. poprzez obniżanie krawężników, 
montaż płyt antypoślizgowych itp. 

e. wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek 
opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. 

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez organizowanie integracyjnych zajęć 
edukacyjno-kulturalnych: 

a. wykorzystywanie placówek kulturalnych, sportowych i edukacyjnych 
do aktywizacji osób niepełnosprawnych i zagospodarowywania ich czasu 
wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań, integrację, kształtowanie 
różnych umiejętności, itp. 
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b. utworzenie kilkunastoosobowej reprezentacyjnej orkiestry muzycznej 
osób niepełnosprawnych. 

3. Rozbudowa infrastruktury systemu pomocy społecznej: 
a. doposażenie Domów Pomocy Społecznej w sprzęt rehabilitacyjny 

oraz likwidacja barier architektonicznych. 
4. Polityka transportowa Miasta: 

a. zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych w ramach BUS – TAXI, 

b. przystosowanie taboru MZDiK do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
poprzez montaż systemu dźwiękowego powiadamiania o trasie 
przejazdu, 

c. dopłaty Gminy Miasta Radomia do ulg komunikacyjnych, 
d. dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół. 

5. Edukacja: 
a. zwiększanie oddziałów integracyjnych i terapeutycznych w szkołach 

i przedszkolach, 
b. doposażenie placówek oświatowych w sprzęt rehabilitacyjny oraz sprzęt 

ułatwiający kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, 

c. współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie ułatwiania 
niepełnosprawnej młodzieży dostępu do edukacji na wyższym poziomie. 

Priorytet 4: Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zaspokajaniu niezbędnych 
potrzeb. 

1. udzielanie pomocy pieniężnej i niepieniężnej dostosowanej do indywidualnych 
potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin w formach przewidzianych 
w ustawie o pomocy społecznej, 

a. świadczenie pomocy w formie dopłat do wydatków mieszkaniowych 
oraz świadczeń rodzinnych, 

b. zapewnienie całodobowej opieki i pomocy osobom niepełnosprawnym, 
c. ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS mieszkańców Radomia w innych 

powiatach, 
d. utworzenie Świetlicy Terapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnością 

intelektualną. 
2. Zlecanie i koordynacja realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania: 
a. świadczenie usług opiekuńczych, 
b. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania osób niepełnosprawnych. 
3. Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym na zasadach wolontariatu: 

a. pozyskiwanie i koordynacja pracy wolontariuszy pomagających osobom 
niepełnosprawnym. 
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4. Pozyskiwanie partnerów społecznych w celu tworzenia ośrodków wsparcia 
dla osób starszych i niepełnosprawnych: 

a. tworzenie i finansowanie ośrodków wsparcia dla osób starszych, 
b. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów 

samopomocy dla osób z zburzeniami psychicznymi. 

Priorytet 5: Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze 
problematyki osób niepełnosprawnych. 

2. Działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych: 
a. opiniowanie projektów uchwał i programów; 
b. inspirowanie działań zmierzających do integracji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych; 
c. Nawiązanie współpracy między instytucjami i organizacjami 

prowadzącymi działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 
d. rozszerzenie działalności Radomskiego Forum Integracyjnego, w celu: 

1) dokładniejszego zdiagnozowania problemów i potrzeb osób 
niepełnosprawnych; 

2) podejmowanie wspólnych działań na rzecz łagodzenia 
lub rozwiązywania rozpoznanych problemów; 

3) przygotowywanie projektów i wniosków o dofinansowanie 
z PFRON lub środków Unii Europejskiej na realizację konkretnych 
zadań, mających na celu zminimalizowanie skutków 
niepełnosprawności oraz włączenia osób niepełnosprawnych 
w życie społeczne; 

4) koordynacja i usystematyzowanie działań instytucji i organizacji 
pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych. 

e. prowadzenie stałej wymiany informacji w zakresie potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz form realizowanej pomocy i działań. 

3. Promocja osiągnięć osób niepełnosprawnych: 
a. współpraca organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w zakresie 

organizowania wieczorów poetyckich, wystaw malarstwa, festiwali, 
konkursów teatralnych i muzycznych, oraz przedsięwzięć sportowych 
prezentujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych 

b. realizacja Radomskich Dni Godności. 

Sprawami osób niepełnosprawnych na terenie Radomia zajmuje się wiele 
instytucji i organizacji. Część z nich to instytucje publiczne, których działania 
są skierowane do wszystkich mieszkańców miasta, a więc także osób 
niepełnosprawnych. Są to m.in. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
w Radomiu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski 
Zarząd Dróg i Komunikacji, placówki służby zdrowia i wiele innych. 

Część powyższych zadań miała charakter imprez publicznych podczas których 
niemożliwe było oszacowanie osób z niepełnosprawnością jako odbiorców. W działania 
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w ramach priorytetów 1. i 2., w których zadania miały charakter zindywidualizowany, 
włączono około 450 osób z niepełnosprawnością.  

 

 

2.5.2. Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością 
Obowiązująca od 2018 r. ,,Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością” została 

uchwalona przez Radę Miejską na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 7 pkt 5 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz § 4 ust. 7 Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

Podstawowymi celami programu są: 
• wzmocnienie aktywności społecznej i poprawy jakości życia radomskich rodzin 

z osobą z niepełnosprawnością, 
• ułatwienie dostępu do edukacji, sportu, dóbr kultury i usług na terenie miasta 

Radomia,   
• poszerzenia możliwości spędzania wolnego czasu rodzin osoby 

z niepełnosprawnością,   
• potwierdzenia uprawnień do korzystania z ulg, zniżek i preferencji 

oferowanych przez uczestniczące w Programie podmioty. 

W/w Program, jako element polityki społecznej realizowany przez Gminę Miasta 
Radomia, to nowe rozwiązanie skierowane do rodzin osoby z niepełnosprawnością, 
które pomoże poprawić warunki życia tym rodzinom, a poprzez wdrożenie systemu ulg, 
zniżek i preferencji przyczyni się do podniesienia aktywności społecznej. 
 Wprowadzenie Programu „Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością” jest 
podyktowana wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych, a także 
oczekiwaniami osób zrzeszonych oraz działających w środowisku lokalnym w obszarze 
osób z niepełnosprawnością. 

"Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością" przysługuje każdej rodzinie 
zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie Gminy Miasta Radomia, prowadzącej 
wspólne gospodarstwo domowe, osoby spokrewnione lub niespokrewnione 
pozostające 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 
jest w nich umieszczona osoba z niepełnosprawnością. 
Wniosek o wydanie lub przedłużenie ważności Karty może złożyć: 

• pełnoletnia osoba z niepełnosprawnością, jej przedstawiciel ustawowy lub jej 
kurator; 

• rodzic osoby z niepełnosprawnością; 
• opiekun prawny osoby z niepełnosprawnością; 
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• osoba prowadząca rodzinny dom wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych 
dzieci; 

• rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci; 
• dyrektor placówki opiekuńczo–wychowawczej typu rodzinnego wobec swoich 

podopiecznych oraz naturalnych dzieci.  

Prezydent Miasta Radomia wydaje Karty w terminie do 30 dni od dnia złożenia 
wniosku po weryfikacji uprawnień do jej uzyskania. 

Liczba wydanych kart na koniec 2018 roku: 2 500 sztuk. 

 

 

2.6. Kultura, kultura fizyczna i turystyka 
Do psychologicznego aspektu życia człowieka odnoszą się potrzeby kulturalne. 

Ze względu na swój silnie indywidualny charakter, potrzeby tego typu mają mniejszy 
wpływ na procesy rozwojowe regionów, jednak nie należy umniejszać ich znaczenia 
w tym kontekście. Jako element potrzeb społecznych ich zaspokajanie ma znaczenie 
z punktu widzenia moralnego oraz solidarnościowego, ponieważ pozytywnie wpływa 
na kształtowanie się odpowiednich więzi społecznych oraz postaw wobec grup 
społecznych narażonych na wykluczenie, np. osób starszych, niepełnosprawnych czy 
chorych. Funkcje tego typu pełnią przede wszystkim instytucje użyteczności publicznej, 
a także centra sportowo-rekreacyjne, placówki usług komunalnych, kluby kultury czy 
biblioteki. 

 

2.6.1. Plan Ochrony Parku Kulturowego Stary Radom 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, 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. 

Plan zawiera 4 cele nadrzędne: 
CEL 1: OCHRONA WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH I KULTUROWYCH  
Kierunki działań:  
 wyeksponowanie walorów krajobrazowych i widokowych najcenniejszych 

obiektów i obszarów, 
  ochrona otwarć, punktów, ciągów i osi widokowych, pozytywnych dominant, 

panoram, przedpól ekspozycji zabytków,  
 utrzymanie istniejącej struktury krajobrazu doliny rzeki Mlecznej w formie systemu 

terenów otwartych,  
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 zapobieganie powstawaniu antropogenicznych obiektów dysharmonizujących 
krajobraz,  

 kształtowanie wartości estetyczno-widokowych poprzez modernizację obiektów 
o niskiej estetyce,  

 ochrona historycznie ukształtowanych cech krajobrazu,  
 zachowanie walorów obiektów zabytkowych oraz zabudowy o cechach stylowej 

architektury poprzemysłowej i mieszkalnej,  
 monitorowanie stanu obiektów zabytkowych,  
 rewaloryzacja zabytków w oparciu o wytyczne konserwatorskie,  
 modernizacja infrastruktury polegająca na ograniczaniu jej ingerencji w krajobraz, 
 poprawa wizerunku i atrakcyjności wizualnej zabudowy.  
  
CEL 2: OCHRONA ELEMENTÓW ZASOBU PRZYRODNICZEGO  
Kierunki działań:  
 zachowanie ciągłości i otwartości Miejskiego Systemu Przyrodniczego,  
 zachowanie terenów cennych przyrodniczo z możliwością ich kształtowania w celu 

dostosowania do funkcji turystycznej, rekreacyjnej i edukacyjnej oraz poprawy 
walorów widokowych,  

 zachowanie i ochrona cennych stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów,  

 odtwarzanie stanowisk rzadkich gatunków flory i fauny,  
 zachowanie istniejących form ochrony przyrody, z możliwością tworzenia nowych, 
 odtwarzanie naturalnych koryt rzecznych,  
 eliminacja zieleni inwazyjnej negatywnie wpływającej na cenne tereny 
przyrodnicze i walory krajobrazowe,  
 rekultywacja składowisk odpadów pogarbarskich w przypadku wystąpienia 
negatywnego wpływu na środowisko wodno-gruntowe,  
 zachowanie i ochrona istniejącego ukształtowania terenu,  
 zwiększanie retencji wodnej,  
 odtwarzanie połączeń pomiędzy terenami zielonymi,  
 zachowanie i ochrona cennych terenów i szpalerów zieleni urządzonej,  
 eliminacja i zapobieganie powstawaniu nielegalnych wysypisk śmieci.  
  
CEL 3: ROZWÓJ FUNKCJI TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I EDUKACYJNEJ 

ZAPEWNIAJĄCY POZNAWANIE WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH ORAZ KULTUROWYCH 
Kierunki działań:  

 kształtowanie terenów zieleni o charakterze parku krajobrazowo-
naturalistycznego,  

 upowszechnianie wiedzy na temat historii i przyrody oraz walorów 
krajobrazowych i kulturowych,  

 rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i edukacyjnej,  
 zapewnienie obsługi turystycznej,  
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 aktywizacja działań promocyjnych,  
 poprawa dostępności komunikacyjnej.  
  
CEL 4: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW  
Kierunki działań:  
 zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście,  
 aktywizacja lokalnej społeczności,  
 tworzenie nowych warunków rozwoju przedsiębiorczości,  
 ograniczanie zanieczyszczeń powietrza ze źródeł komunalno-bytowych i 

komunikacyjnych,  
 zapobieganie występowaniu ponadnormatywnych uciążliwości hałasu,  
 ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych. 
Parkiem Kulturowym Stary Radom zarządza obecnie Gmina Miasta Radom. 

Realizacja zadań zawartych w planie ochrony jest możliwa przez poszczególne 
wydziały i komórki Urzędu Miejskiego, jak również powołane dla tego celu odrębnej 
jednostki organizacyjnej.  

Działania podjęte w roku 2018 r: 
• na podstawie Uchwały Nr 678/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 

2018 r. przystąpiono do sporządzenia nowego studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom. 

• uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Stare Miasto”- 
Uchwała Nr 607/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2018 r.  

Powyższe działania mają zapewnić ochronę terenu przed dalszą degradacją 
i zabudową oraz zachować elementy zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
objętym parkiem kulturowym. 

 

2.6.2. Gminny program opieki nad zabytkami 
,,Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata 2017 

– 2020” został przygotowany przez Wydział Kultury i przyjęty uchwałą nr 521/2017 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. Podstawą opracowania programu 
jest art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
Głównym celem programu jest wzmocnienie ochrony i opieki nad zabytkami oraz 
poprawa stanu zabytków w mieście. Program realizowany jest zarówno przez Gminę 
Miasta Radomia i jej jednostki organizacyjne, jak również właścicieli i posiadaczy 
zabytków oraz służby ochrony zabytków.  

Formą ochrony zabytków na poziomie gminy jest dokonanie wpisu obiektu 
zabytkowego do gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami ewidencja została założona na bazie wykazu 
obiektów przekazanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie 
Delegatura w Radomiu. Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Radomia do 2019 roku 
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była prowadzona przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu, obecnie jest 
prowadzona przez Biuro Rewitalizacji. Ewidencja ta jest weryfikowana i uzgadniana 
przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków co 4 lata, w ramach 
sporządzenia kolejnych Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta 
Radomia (ostatnie: na lata 2013-2016 i na lata 2017-2020).  

Obecnie w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Radomia figuruje 612 zabytków, 
na które składają się obiekty sakralne, budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, 
zabytkowe cmentarze i parki oraz przydrożne krzyże i kapliczki. W grudniu 2018 roku 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Radomia została opublikowana na portalu 
mapowym Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej i jest powszechnie dostępna 
dla zainteresowanych osób i instytucji. 

Formy wsparcia finansowego dla właścicieli lub posiadaczy obiektów zabytkowych: 

Istotną rolę w działaniach na rzecz ochrony zabytków odgrywają instrumenty 
wsparcia finansowego dla właścicieli zabytków nieruchomych, wpisanych do rejestru 
zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zbytków. Gmina Miasta 
Radomia dysponuje narzędziem umożliwiającym przyznanie dotacji właścicielom 
zabytków z terenu miasta wpisanych do rejestru zabytków. Narzędziem tym była 
uchwała nr 426/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie 
określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała 
to została zastąpiona aktualnie obowiązującą uchwałą nr 409/2016 Rady Miejskiej 
w Radomiu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków. 

Kolejnym narzędziem wsparcia Gminy Miasta Radomia dla właścicieli 
lub posiadaczy zabytkowych budynków, a także budynków zlokalizowanych  
w tzw. strefie ochrony konserwatorskiej, jest uchwała nr 753/2014 Rady Miejskiej 
w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku 
od nieruchomości na odnowę zabytkowych budynków. Dotacje na sfinansowanie 
lub dofinansowanie robót konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków mogą być także udzielane przez ustawowo uprawnione organy administracji 
publicznej. Są nimi: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sejmik Województwa 
Mazowieckiego oraz Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

Działania o charakterze inwestycyjnym ze strony Urzędu Miejskiego w obszarze 
ochrony zabytków: 

W latach 2017 – 2018 Wydział Inwestycji prowadził roboty remontowe 
i rewitalizacyjne zabytkowych obiektów należących do Gminy Miasta Radomia. W 2018 
roku były realizowane niżej wymienione zadania: 

• Zadanie pn. „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 
oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku 
w Radomiu”. 
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• Zadanie pn. „Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1”. 
• Zadanie pn. „Wyeksponowanie najcenniejszego zabytku Miasta Radomia 

przez jego iluminację – Klasztor Ojców Bernardynów przy ul. Żeromskiego 6/8 
w Radomiu. 

• Zadanie pn. „Przebudowa schodów awaryjnych oraz infrastruktury technicznej 
zewnętrznej na dziedzińcu budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53 
oraz likwidacja barier architektonicznych w budynku administracyjnym przy 
ul. Moniuszki 9”. 

• Zadanie pn. „Zabezpieczenie p.poż budynków administracyjnych przy 
ul. Żeromskiego 53 i Kilińskiego 30 - przebudowa i rozbudowa instalacji 
wodociągowej przeciwpożarowej wraz z przebudową hydroforni-I etap”. 

• Zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. J. Kilińskiego 20 na potrzeby 
Publicznego Przedszkola nr 4  w Radomiu”. 

• Zadanie pn. „Prace remontowe przy budynku Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa 
Obywatelska” przy ul. Malczewskiego 16”. 

• Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
na modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego - 
dokumentacja dotycząca przebudowy i remontu ogrodzenia.” 

Działania podejmowane przez „Rewitalizację” Sp. z o.o.  
W latach 2017 – 2018 spółka „Rewitalizacja” zrealizowała następujące zadania 

w obszarze opieki nad zabytkami: 
• Zadanie pn. „Remont i przebudowa wraz z nową zabudową na obszarze 

rewitalizacji w Radomiu przy ul. Wałowej 19, 21 i 21A i ul. Bóżnicznej 4, 6 i 6A”. 
• Zadanie pn. „Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta 

Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. Rynek 12 i Wałowej 22 
wraz z otoczeniem”. 

• Zadanie pn. „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”. 

• Wykonanie inwentaryzacji budowlanej kamienicy przy ul. Żeromskiego 
41 w Radomiu. 

• Udostępnienie do zwiedzania stałej wystawy archeologiczno-architektonicznej 
pod nazwą „Dom wedle bramy” w kamienicy przy ul. Grodzkiej 8 w Radomiu. 

• Zawarto porozumienie w sprawie wykonania badań archeologiczno-
architektonicznych na działce nr 85/2 na rzecz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela 
w Radomiu przy ul. Rwańskiej. 

W 2018 roku Wydział Kultury przeprowadził remont zabytkowego krzyża 
poświęconego powstaniu styczniowemu zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej. 

Inne działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami oraz nad ochroną dziedzictwa 
kulturowego miasta Radomia: 
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Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia prowadził w latach 2017 – 2018 
działania ukierunkowane na popularyzację dziedzictwa kulturowego Radomia, 
przejawiające się organizacją konferencji popularnonaukowych, prelekcji, 
uczestnictwem w opracowaniu wydawnictw poświęconych historii miasta. 
W omawianych latach ukazały się dwa tomy rocznika naukowego „Radomskie Studia 
Humanistyczne”, wydane przez Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia. 
Zamieszczono w nich artykuły i sprawozdania poświęcone ochronie zabytków oraz 
działań podejmowanych w tym zakresie (m.in. przez spółkę „Rewitalizacja” na 
obszarze Miasta Kazimierzowskiego). Pozostałe działania Zespołu:  

• Udział w pracach nad przygotowaniem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 
Radomia na lata 2017–2020, polegający na opracowaniu części tekstu oraz 
weryfikacji i aktualizacji spisu stanowisk archeologicznych, znajdujących się na 
obszarze Gminy Radom (w oparciu o materiały radomskiej delegatury 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie). 

• Sporządzenie planu ochrony „Parku Kulturowego Stary Radom” 
wraz z pracownikami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu. 

• Udział z ramienia Wydziału Kultury UM w pracach zespołu przygotowującego 
wniosek do Prezydenta RP o uznanie kościoła i klasztoru oo. Bernardynów 
w Radomiu za Pomnik Historii Polski. 

• Udział w przygotowaniu wystawy historyczno-archeologicznej „Odkryj 
archeologiczne tajemnice Miasta Kazimierzowskiego” udostępnionej 20 maja 2017 
r. („Noc Muzeów”) w Kamienicy Starościńskiej. 

• Przekazywanie zabytków archeologicznych, pozyskanych podczas wykopalisk 
prowadzonych na Piotrówce w latach 2009–2013 przez Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN do podwarszawskich magazynów Instytutu. 

• Organizacja wraz z Muzeum Okręgowym im. Jacka Malczewskiego cyklu spotkań, 
wykładów i warsztatów archeologicznych pt. „Skarby i tajemnice Piotrówki”. 

• Organizacja 13 marca 2018 r. w Resursie Obywatelskiej sympozjum 
popularnonaukowego dla mieszkańców miasta, związanego z promocją książki prof. 
Jacka Tomczyka: Bio-archeologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia  
od XI do XIX wieku. 

• Współpraca z Wydziałem Kultury oraz innymi jednostkami UM na rzecz ochrony 
Parku Kulturowego Stary Radom. 

• W działaniach na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami uczestniczą również 
organizacje społeczne, jak np. Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia 
oraz Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego 
w Radomiu. 
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2.7. Ochrona zdrowia 
Infrastruktura społeczna jest niezwykle ważnym elementem mającym wpływ na 

potencjał rozwojowy danego regionu i odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu 
społeczności lokalnych. W skład przedmiotowej infrastruktury wchodzi wiele 
różnorodnych czynników, jednak do raportu zdecydowano się wybrać ten, który 
uważany jest za najbardziej znaczący, czyli infrastrukturę ochrony zdrowia – szpital.  

2.7.1. Program naprawczy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr 
Tytusa Chałubińskiego w Radomiu - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Radomiu na lata 2017 – 2019 

Realizowany w 2018 r. ,,Program naprawczy Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu na lata 2017-2019” został 
sporządzony zgodnie z art. 59 ust. 4 Ustawy o działalności leczniczej i zatwierdzony 
uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

Program naprawczy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa 
Chałubińskiego w Radomiu na lata 2017-2019 zawiera: 
1. Analizę ekonomiczno–finansową funkcjonowania Szpitala w latach 2012-2016, 

w tym analizę przychodów i kosztów oraz stan należności i zobowiązań. 
2. Analizę realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w RSzS. 
3. Analizę gospodarki lekami, sprzętem jednorazowym, odczynnikami chemicznymi 

i materiałami diagnostycznymi. 
4. Analizę zatrudnienia w RSzS. 
5. Działania Szpitala w zakresie pozyskiwania funduszy ze środków  

z Unii Europejskiej. 
6. Planowane inwestycje w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, w tym: 

a. inwestycje związane z dostosowaniem obiektów do przepisów prawa 
obowiązujących lub mających wejść w życie, 

b. inwestycje mające na celu obniżenie kosztów wykonywanych świadczeń, 
c. inwestycje niezbędne w celu utrzymania infrastruktury w stanie 

niepogorszonym lub poprawy warunków personelu i pacjentów. 
7. Zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej mające 

bezpośredni wpływ na sytuację finansową i funkcjonowanie Szpitala. 

Głównym celem wdrożenia Programu naprawczego Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego na lata 2017-2019 jest określenie 
kierunków rozwoju i proponowanych zmian mających na celu poprawę organizacji 
pracy.  

Wszelkie działania w 2018 roku zostały skoncentrowane w następujących 
zakresach: 
1. Zwiększenie przychodu ze sprzedaży świadczeń medycznych nieobjętych 

umowami z NFZ. Wzrost przychodu o 1 000 000,00 zł.  
2. Zwiększenie przychodu ze sprzedaży świadczeń diagnostyki laboratoryjnej 

i obrazowej pacjentom indywidualnym oraz podmiotom leczniczym 
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z przygotowaniem szczególnej i kompleksowej oferty podmiotom realizującym 
świadczenia zdrowotne w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna 
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Wzrost przychodu o 1.100.000,00zł. 

3. Zwiększenie przychodu ze sprzedaży świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej 
poprzez dostosowanie zakresu świadczeń i czasu pracy do potrzeb klienta 
indywidualnego.  

4. Wdrożenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym systemu TRIAGE obejmującego 
wszystkich pacjentów zgłaszających się do szpitalnego oddziału ratunkowego. 
Zadaniem systemu TRIAGE jest uporządkowanie kolejności przyjmowania 
pacjentów tak, aby ci, którzy nie wymagają przyjęcia do szpitala nie stwarzali 
zagrożenia utraty życia tych, których stan zdrowia wymaga natychmiastowej 
lub pilnej pomocy medycznej. 

5. Reorganizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, ograniczenie badań diagnostyki 
laboratoryjnej i obrazowej oraz zwiększenia liczby porad oraz krótkotrwałych 
pobytów obserwacyjnych na oddziale, zamiast kierowania na oddziały szpitalne w  
celu hospitalizacji.  

6. Ograniczenie świadczeń lecznictwa szpitalnego w przypadkach możliwości objęcia 
pacjentów leczeniem ambulatoryjnym.  

7. Monitorowanie badań diagnostycznych dla pacjentów objętych leczeniem 
szpitalnym i ambulatoryjnym w celu ich ograniczenia. 

8. Monitorowanie prawidłowej gospodarki lekiem i materiałami medycznymi, w tym 
ograniczania zapasów aptecznych i oddziałowych wraz koncesjonowaniem leków 
dla pacjenta.  

9. Poprawa wykorzystania Bloku Operacyjnego poprzez: 
a. tworzenie jednolitych algorytmów postępowania w zakresie przygotowania 

sal operacyjnych, sprzątania sal po zabiegu itp., 
b. ustalanie planów operacyjnych z uwzględnieniem przydziału sali również 

według kryterium optymalnego wykorzystania bloku operacyjnego, 
c. wzmożenie nadzoru nad punktualnym rozpoczynaniem zabiegów 

operacyjnych, 
d. ustalenie jednolitej procedury postępowania w razie konieczności zmiany 

planu operacyjnego (operacje w trybie nagłym). 
10.  Oddział Chorób Wewnętrznych: 

a. określenie grupy pacjentów do opieki długoterminowej i rozważenie 
ich leczenia w sposób inny niż leczenie na tym typie oddziału, 

b. wyeliminowanie krótkotrwałych hospitalizacji,  
c. ze względu na przewidywany w latach 2016-2029 wzrost liczby 

hospitalizacji o 21,9% oraz bieżące średnie wykorzystanie łóżek powyżej 
117% należy rozważyć zwiększenie liczby łóżek, jako stałe a nie czasowe 
(dostawki), z dostosowaniem infrastruktury.  
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Do dnia dzisiejszego działanie to nie zostało jeszcze wprowadzone. 
Ze względu na posiadaną infrastrukturę oraz możliwości finansowe szpitala 
jest ono bardzo trudne do zrealizowania. 

11.  Oddział Okulistyki z Oddziałem Zabiegowym Jednego Dnia: 
a. przewidywany w latach 2016-2029 wzrost liczby hospitalizacji o 27,21% 

może w kolejnych latach wpłynąć na wyższe obłożenie łóżek. Obecnie 
minimalna liczba łóżek na oddziale okulistycznym z uwagi na akredytację, 
ustalona przez konsultantów ds. okulistyki, wynosi 17. W 2018 r. liczba łóżek 
na oddziale wynosiła 18. 

b. w 2018 roku była rozważana możliwość udzielania świadczeń komercyjnych, 
szczególnie tych o dużym zapotrzebowaniu, co pozwoli zachować zasoby oraz 
zwiększyć przychód.  

12.  Rozpoczęcie procedury zakupu oraz wdrożenia systemu informatycznego 
do obsługi całości działań szpitala w zakresach medycznych, administracyjnych 
i zarządczych. Planowany termin zakończenia to 2020 rok. 

13.  Do czasu wprowadzenia e-dokumentacji medycznej usprawnienie systemu 
sporządzania i przepływu dokumentacji medycznej w oddziałach RSzS i do komórki 
rozliczającej świadczenia zdrowotne z NFZ.  

14.  Wprowadzenie wewnętrznego budżetowania w oddziałach szpitalnych - 
zwiększenie kontroli wykorzystania środków na leczenie chorych. 

15.  Założeniem programu naprawczego na lata 2017-2019 było utrzymanie kosztów 
wynagrodzeń na ich poziomie około 65 % udziału tych kosztów w kosztach 
działalności operacyjnej. Szpital nie realizuje tego celu, ponieważ odrębnymi 
przepisami, odgórnie wprowadzono wzrost wynagrodzeń dla niektórych grup 
zawodowych zatrudnionych w szpitalach.  

Przeprowadzone w 2018 r. działania naprawcze miały na celu poprawę 
organizacji pracy, tak by Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego 
w Radomiu mógł w dalszym ciągu wypełniać swoją misję. 

 

2.8. Przeciwdziałanie dysfunkcjom społecznym występującym w mieście 
W każdym społeczeństwie występują grupy ludzi, które są podatne na tzw. 

marginalizację społeczną. Do przyczyn wykluczenia społecznego zalicza się między 
innymi uzależnienia, niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie oraz przestępczość. 
Polityka państwa jest nastawiona na pomoc takim grupom między innymi poprzez 
aktywizację zawodową i tworzenie odpowiednich instytucji i podmiotów, których celem 
jest pomoc grupom zagrożonym wykluczeniem. Przeciwdziałanie marginalizacji 
społeczeństwa i zapobieganie jego powstawaniu jest istotnym czynnikiem mającym 
wpływ na rozwój danego regionu i co za tym idzie również analizowanego miasta 
Radomia. W przedmiotowym podrozdziale zostały przedstawione programy mające na 
celu przeciwdziałanie dysfunkcjom społecznym występującym w Radomiu. 



73 
 

2.8.1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 
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. Obowiązującym dla miasta 
Radomia w roku 2018 był ,,Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 
– 2019”, uchwalony przez Radę Miejską w dniu 19 grudnia 2016 r. 

Przeciwdziałanie narkomanii jest realizowane przez odpowiednie kształtowanie 
polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo - wychowawczej i zdrowotnej,  
a w szczególności przez: 

• działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą, 
• leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, 
• ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych. 

Do zadań własnych gminy obejmujących przeciwdziałanie narkomanii należy: 
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, 
2. udzielenie 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 dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-
rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych 
i socjoterapeutycznych, 

4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych 
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

5. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem  społecznym i integrowanie 
ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej 
i kontraktu socjalnego. 

Celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2019 jest 
ograniczenie zażywania środków odurzających, szczególnie wśród dzieci i młodzieży 
oraz związanych z tym problemów zdrowotnych i społecznych występujących 
na terenie Gminy Miasta Radomia.  

Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2019 jest skierowany 
do wszystkich mieszkańców Radomia, którzy w życiu spotykają się z problemem 
narkomanii oraz jego konsekwencjami, a także do wszystkich zainteresowanych 
tą problematyką, a w szczególności do: 

• dzieci, młodzieży i osób dorosłych z grup ryzyka, 
• osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków, 
• rodzin z problemem narkotykowym, 
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• pracowników podmiotów działających na terenie Miasta Radomia, a zajmujących 
się zawodowo przeciwdziałaniem narkomanii (pedagodzy, nauczyciele, 
psychologowie, pracownicy socjalni, terapeuci) . 

Realizatorem Programu jest Prezydent Miasta Radomia za pośrednictwem Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu. Biorąc pod uwagę fakt, 
iż Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dotyczy bardzo różnych problemów 
społecznych, często towarzyszących problemom uzależnienia i współuzależnienia 
od narkotyków. W Radomiu Program realizują organizacje w ramach ogłaszanych 
konkursów.  

W 2018 r. realizację dwóch zadań z Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii prowadzono przy współudziale podmiotów, którym przyznano dotacje 
na podstawie  otwartego  konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania w zakresie 
przeciwdziałania i zwalczania  narkomanii.  

Realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii prowadzono przede 
wszystkim przy współudziale podmiotów, którym przyznano dotacje na podstawie 
otwartego konkursu ofert nr UPZ/ZS/II/17/2017 na wspieranie wykonania zadania 
publicznego w zakresie przeciwdziałania i zwalczania narkomanii na terenie Radomia 
w 2018 roku. 
 

Lp. Nazwa i adres podmiotu Tytuł zadania publicznego 

1 

Stowarzyszenie MONAR 
Poradnia Profilaktyczno-
Konsultacyjna 
ul. Struga 57,  
26-600 Radom 

„Realizacja pozaszkolnych programów 
profilaktycznych adresowanych do dzieci 
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 
od narkotyków oraz ich rodzin” 

2 

Radomskie Stowarzyszenie 
Sportowe Centrum 
ul. Kościelna 37,  
26-600 Radom 

„Realizacja pozaszkolnych programów 
profilaktycznych adresowanych do dzieci 
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 
od narkotyków oraz ich rodzin” 

3 

Stowarzyszenie Katolicki Ruch 
Antynarkotyczny „KARAN” 
ul. Reja 5 lok. 1,  
26-610 Radom 

„Realizacja pozaszkolnych programów 
profilaktycznych adresowanych do dzieci 
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 
od narkotyków oraz ich rodzin” 

4 

Caritas Pallotyńska Prowincji 
Chrystusa Króla Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego Zespół 
Radom 
ul. Młodzianowska 124,  
26-606 Radom   

„Realizacja pozaszkolnych programów 
profilaktycznych adresowanych do dzieci 
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 
od narkotyków oraz ich rodzin” 

5 

Stowarzyszenie „Kobiety dla 
Radomia”   
ul. Miła 17 lok. 100,  
26-600 Radom  
 

„Realizacja pozaszkolnych programów 
profilaktycznych adresowanych do dzieci 
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od 
narkotyków oraz ich rodzin” 
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6 
Stowarzyszenie Gramy Razem    
ul. Sierpniowa  12,  
26-601 Radom  

„Realizacja pozaszkolnych programów 
profilaktycznych adresowanych do dzieci 
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od 
narkotyków oraz ich rodzin” 

7 

Instytutem Rozwoju Edukacji i 
Społeczeństwa Obywatelskiego   
ul. Traugutta 34,  
26-600 Radom  

„Prowadzenie działań edukacyjnych 
w szkołach obejmujących problematykę 
narkomanii” 

8 

Stowarzyszenie MONAR 
Poradnia Profilaktyczno-
Konsultacyjna 
ul. Struga 57,  
26-600 Radom 

 „Prowadzenie działań edukacyjnych w 
szkołach obejmujących problematykę 
narkomanii” 

 

 

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

Obowiązujący w 2018 r. ,,Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia na lata 
2016 – 2020” został uchwalony przez Radę Miejską na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 
pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

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: 

• Profilaktyka i edukacja społeczna, 
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• Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, 
• Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie, 
• Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących 

działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Program jest skierowany do: 
• ogółu mieszkańców miasta Radomia, w tym osób zagrożonych przemocą 

w rodzinie, 
• osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym dzieci, współmałżonków 

lub partnerów życiowych, osób starszych i niepełnosprawnych, 
• osób stosujących przemoc w rodzinie, 
• świadków przemocy w rodzinie, 
• służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Realizatorami Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie są: 
• Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miasta Radomia, 
• Urząd Miejski w Radomiu, 
• Jednostki organizacyjne Gminy Miasta Radomia (placówki oświatowe, 

opiekuńczo-wychowawcze, ochrony zdrowia, pomocy społecznej), 
• Policja, Prokuratura, Sąd, Areszt Śledczy, 
• Organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, media. 

 

 

2.8.3. Program oddziaływania korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie 

W ramach systemu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w 2018 r. w Radomiu 
realizowany był ,,Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na lata 2016 – 2020”, przyjęty 
uchwałą Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2015 r. Program został uchwalony 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym oraz art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu  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 jego 
powstrzymywaniu się przed przemocą. Stosowanie odpowiednich oddziaływań 
edukacyjnych i korekcyjnych wobec sprawców pozwala na redukcję agresji, 
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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. Cel ten jest realizowany  poprzez cele szczegółowe: 

• Powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym 
stosowaniem tej przemocy. 

• Rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie. 
• Kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez użycia 

przemocy w rodzinie. 
• Uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie faktu stosowania tej 

przemocy. 
• Zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy 

w rodzinie. 
• Zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów 

w rodzinie bez stosowania przemocy. 
• 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. 

Adresatami programu są osoby dorosłe, które identyfikują się z problemem 
przemocy, wykazują motywację do terapii oraz: 

1. Osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, 
odbywające karę pozbawienia wolności albo osoby, wobec których sąd 
warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa 
w programie korekcyjno – edukacyjnym. 

2. Osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia 
uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 
substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których 
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oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie terapii 
podstawowej. 

3. Osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa 
w programie korekcyjno – edukacyjnym. 

Rezultaty programu: 
1. Przekazanie wiedzy na temat zjawiska oraz skutków przemocy w rodzinie. 
2. Wzrost kompetencji uczestników programu w zakresie konstruktywnego 

radzenia sobie ze złością. 
3. Uświadomienie osobom stosującym przemoc odpowiedzialności za własne 

zachowania wobec rodziny. 
4. Wzrost kompetencji uczestników programu w zakresie konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów w związku i rodzinie. 
5. Nabycie wiedzy na temat skutków prawnych, psychologicznych i społecznych 

stosowania przemocy wobec członków rodziny. 
6. Wzrost poczucia bezpieczeństwa partnerki/rodziny sprawcy, wzrost kompetencji 

osób w zakresie podejmowania działań zaradczych i interwencyjnych. 

 

2.8.4. Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli 
i porządku publicznego na lata 2015-2018 

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 Porządku Publicznego i 
Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2018”, co stanowi wypełnienie zapisu art. 38 
a ust. 2 pkt 3 w/w ustawy. 
  Program integruje wszystkie instytucje odpowiedzialne za problem szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa, jednocześnie nie ingerując w suwerenność 
poszczególnych instytucji lokalnych oraz innych podmiotów. 
Obszary Działania Programu: 

• bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, 
• bezpieczeństwo w szkołach, 
• bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 
• przeciwdziałanie przestępczości i wykroczeń, 
• bezpieczeństwo sanitarno – epidemologiczne, 
• bezpieczeństwo weterynaryjne, 
• ochrona dziedzictwa narodowego, 
• bezpieczeństwo w działalności gospodarczej, 
• bezpieczeństwo w sieci. 

Podmioty uczestniczące w realizacji Programu : 
• Prokurator Rejonowy Radom-Wschód, 



79 
 

• Komenda Miejska Policji w Radomiu, 
• Straż Miejska, 
• Miejska Państwowa Straż Pożarna, 
• Urząd Miejski w Radomiu, 
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
• Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Radomiu, 
• Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu, 
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 
• Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, 
• Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”, 
• Szkoły i placówki oświatowe, 
• Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Oddział Radom, 
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
• Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, 
• Radomski Szpital Specjalistyczny, 
• Mazowiecki Szpital Specjalistyczny, 
• Centrum Medyczne Corten Medic, 
• Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miasta Radomia, 
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział 

w Radomiu, 
• Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu, 
• Caritas Diecezji Radomskiej, 
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu. 

Założenia Programu : 

• Realizacja programu powinna przynieść korzyści mieszkańcom miasta Radomia  
polegające na ograniczeniu przestępczości, zjawisk patologicznych i innych 
zagrożeń. 

• Celem programu jest zintegrowanie i włączenie w poprawę bezpieczeństwa 
publicznego jednostek państwowych, jednostek samorządowych oraz 
powiatowych służb, inspekcji, straży, organizacji pozarządowych, środowisk 
lokalnych oraz innych podmiotów odpowiedzialnych 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 
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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 2015 – 2018” 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, 
• 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.  

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację działań ze strony Miasta Radomia jest 
Straż Miejska, która w 2018 roku podjęła 19247 interwencji, prowadziła 
zabezpieczenie 364 imprez w przestrzeni publicznej oraz dokonała 1496 monitów 
tzw. miejsc zagrożonych (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji 
własnych). 

 

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 uchwalony 
przez Radę Miejską na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w zw. z art. 6 ust. 4 pkt 2 oraz art. 10 
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ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 ustanowionego 
Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

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 i administracyjnych podejmowanych wobec sprawców. 

Program jest ukierunkowany 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 to: 

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 
jest podmiot, o którym mowa w  art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015r.  
o zdrowiu publicznym. 
Partnerami programu są: 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu. 
• Komenda Miejska Policji w Radomiu. 
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• 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 realizować winny osoby, które pracują w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz 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 lub resocjalizacji.  

 

2.8.6. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Obowiązek podejmowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu  
należy do zadań własnych gminy. Podstawą prawną jest art. 41 ust 1 i 2 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Obowiązującym dla miasta Radomia w roku 2018 był ,,Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r” uchwalony przez Radę Miejską 
27 listopada 2017 r. 

Celem programu jest zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych 
na terenie miasta Radomia oraz próba rozwiązania problemów alkoholowych. Cel ten 
jest osiągany poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 

• intensyfikacja podejmowanych działań na rzecz propagowania trzeźwego stylu 
życia, 

• tworzenie warunków udziału w rozwoju społeczności osobom i grupom 
zagrożonym wykluczeniem, zapewnienie ciągłości usług zdrowotnych dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych, utrwalanie postaw abstynenckich wśród 
dzieci i młodzieży, 

• zmniejszenie skutków zdrowotnych i społecznych wynikających z nadużywania 
alkoholu poprzez propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, 

Realizacja w/w celów obejmuje następujące zadania: 
• zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu; 
• udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 
w rodzinie; 
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• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych 
i socjoterapeutycznych; 

• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

• podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 
w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego; 

• wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 
centrów integracji społecznej. 

Problemy związane z nadużywaniem alkoholu dotykają znacznej części 
społeczeństwa, dlatego Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców Radomia, 
którzy w życiu spotykają się z problemem nadużywania alkoholu oraz jego 
konsekwencjami, a także do wszystkich zainteresowanych tą problematyką,  
a w szczególności do dzieci i młodzieży, osób uzależnionych oraz współuzależnionych 
od alkoholu, osób dorosłych pijących szkodliwie i ryzykownie, ofiar przemocy w rodzinie 
i sprawców tej przemocy. 

Za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Radomiu odpowiedzialny jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

Partnerami i realizatorami Programu są: Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki lecznictwa 
odwykowego, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, placówki oświatowe, kluby 
abstynentów, instytucje kultury, wydziały Urzędu Miejskiego w Radomiu, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty kościelne. 

Uchwałą Rady Miejskiej utworzona została Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, do zadań której należy: 

• przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach wystąpienia nadużywania alkoholu 
z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

• wzywanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i motywowanie 
do leczenia odwykowego, 

• Współpraca z prokuraturą, sądem, kuratorami, policją, Strażą Miejską, Ośrodkiem 
Interwencji Kryzysowej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu, 
przychodniami odwykowymi, 

• motywowanie do podjęcia terapii, konsultowanie osób pijących problemowo, 
prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych, które ukończyły leczenie 
w całodobowych oddziałach terapii oraz realizacja zajęć dla osób, które z racji 
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niepełnosprawności nie mogą skorzystać z pomocy placówek leczenia 
uzależnień – mieszkańców domów pomocy społecznej funkcjonujących 
na terenie miasta Radomia, 

• kontrolowanie podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem 
sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń. 

• opiniowanie lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie 
z zapisami Uchwały Rady Miejskiej dot. zasad usytuowania punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych na terenie Miasta Radomia, 

• inicjowanie postępowania opiekuńczego w sprawach dzieci z rodzin dotkniętych 
chorobą alkoholową, 

• podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
profilaktyki szkolnej i rodzinnej oraz pomocy dzieciom z rodzin z problemem 
alkoholowym m.in. biorąc udział w pracach grup roboczych w związku 
z procedurą Niebieskiej Karty i zakładając ofiarom przemocy Niebieską Kartę, 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
realizowano w 2018r. prowadząc: 
1) Działania skierowane do dzieci i młodzieży: 

a) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży 
z elementami socjoterapii, 

b) prowadzenie zajęć środowiskowych dla dzieci, 
c) dożywianie dzieci i młodzieży m.in. ze świetlic socjoterapeutycznych 

oraz klubów i świetlic środowiskowych, 
d) prowadzenie klubów dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym, 
e) program „pedagog ulicy”, 
f) dofinansowanie wypoczynków letnich dla dzieci i młodzieży zagrożonej 

uzależnieniami, 
g) prowadzenie szkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 
h) prowadzenie Centrum Wolanowska, 
i) organizacja festynu pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie” 

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4,  
j) konferencja w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki p.n. „Obudź się! 

Możesz więcej!”, 
k) koncert Ojca Łukasza Buksy OFM w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14. 

Zadaniami skierowanymi do dzieci i młodzieży objęto około 2600 osób. 

2) Działania skierowane do osób dorosłych: 
a) prowadzenie samodzielnej, kompleksowej terapii pogłębionej dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych, realizowanej w trybie ambulatoryjnym 
i szpitalnym, która nie jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu 
Zdrowia – beneficjantami działania było około 1000 osób, 
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b) dofinansowanie funkcjonowania Klubów Abstynentów – zrealizowano około 230 
spotkań i cztery imprezy o charakterze integracyjnym, w których udział wzięło 
około 100 osób, 

c) dofinansowanie funkcjonowania Telefonu Zaufania – udzielono około 1890 
porad, 

d) prowadzenie programu korekcyjnego dla młodzieży upijającej się – udzielono 
około 35 porad, 

e) działania edukacyjne skierowane do kierowców i kandydatów na kierowców – 
przeprowadzono 50 szkoleń, 

f) prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych 
do seniorów – 661 osób objętych zadaniem, 

g) dofinansowanie funkcjonowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych 
do wytrzeźwienia oraz profilaktycznych działań Policji związanych 
z zatrzymaniem osób nietrzeźwych – 160 osób zatrzymanych, 

h) współfinansowanie Gwiazdki na deptaku, 
i) współfinansowanie Pikniku Zdrowia, 
j) finansowanie opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 
k) finansowanie opłaty sądowej dot. wniosków składanych do Sądu Rejonowego 

w Radomiu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku 
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 
 

3) Działania podejmowane w zakresie przemocy w rodzinie: 
a) współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – realizowane zadania: 

• Poradnictwo prawne – 411 porad 
• Mediacje rodzinne – 9 osób 
• Rozmowy terapeutyczne – 312 osób 
• Terapia indywidualna (psychodynamiczna) – 8 osób 
• Działalność interwencyjna – 107 spraw 
• Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne – 420 porad 
• Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – 78 porad 
• Liczba osób przebywających w hostelu – 7 kobiet i 7 dzieci 

b) współfinansowanie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej   
- udzielono wsparcia około 450 osobom 

c) współfinansowanie Specjalistycznych Poradni Rodzinnych – realizowane 
zadania:  

• Grupa wsparcia dla kobiet – 10 osób, 
• Warsztaty umiejętności wychowawczych – 74 przeprowadzone zajęcia, 
• Poradnictwo pedagogiczne – 155 porady, 
• Poradnictwo specjalistów uzależnień – 502 porad, 
• Poradnictwo psychologiczne – 252 porad, 
• Poradnictwo psychiatryczne – 46 porad, 
• Poradnictwo w zakresie życia rodzinnego – 197 porad, 
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• Poradnictwo prawne – 146 porad, 
• Porady droga elektroniczną – 25 porad, 
• Porady telefoniczne – 300 porad. 

 
4) Działania z zakresu pomocy społecznej 

a) 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 - 
dofinansowano trzy jadłodajnie; 

b) działania w zakresie udzielenia schronienia w noclegowni dla kobiet i mężczyzn 
- w roku 2018 udzielono pomocy 103 mężczyznom i 6 kobietom. 

c) działania w zakresie udzielenia schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet 
- w 2018r. udzielono wsparcia 48 bezdomnym kobietom zapewniając 
im schronienie, nocleg, żywność, stosowną odzież i środki czystości. 

d) zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie 
streetworkingu - streetworkerzy w 2018r. nawiązali kontakt z 75 nowymi 
osobami bezdomnymi oraz byli w stałym kontakcie z blisko 110 swoimi 
podopiecznymi. 

e) prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Miasta Radomia - w ciągu 
roku z placówek skorzystało łącznie ponad 100 dzieci w wieku od 4 do 19 lat. 
Czynne były przez minimum 4 godziny dziennie, w godzinach dostosowanych do 
potrzeb dzieci i ich rodziców. 

f) organizacja imprezy plenerowych dla Seniorów oraz osób wykluczonych. 

 

2.9.Inne plany i programy 
Istnieje szereg różnorodnych potrzeb społecznych, o których zaspokojenie 

powinny dbać struktury samorządowe. Rozwój gospodarczy regionu powinien 
koncentrować się na pokryciu tych potrzeb, powinien być z nimi powiązany. Oprócz 
potrzeb odnoszących się do życia społecznego i przejawianych przez człowieka jako 
członka większej zbiorowości, istnieją również potrzeby charakterystyczne dla 
poszczególnych jednostek, krystalizujące się za sprawą uznawanego światopoglądu, 
poziomu kulturalnego, posiadanych zasobów finansowych, prywatnych zainteresowań, 
a nawet miejsca zamieszkania. Zarówno te ogólne, jak i te zindywidualizowane 
potrzeby należy zaspokajać. W tym podrozdziale raportu uwzględniono programy 
nieujęte we wcześniejszych analizach. 

 

2.9.1. Program wsparcia i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 
Program wsparcia i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych jest Programem 

wskazującym sposoby i narzędzia realizacji Strategii Rozwoju Miasta Radomia na lata 
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2008 – 2020, poprzez które samorząd Miasta Radomia może wspierać aktywność 
lokalną, rozwój wspólnot lokalnych i rewitalizację sąsiedztw.  

Podstawami prawnymi w/w Programu są: ustawa z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Obowiązujący w 2018r. Program został uchwalony przez 
Radę Miejską w Radomiu w dniu 27 marca 2017r. 

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. 

 W trakcie prac nad Programem oraz konsultacji społecznych wyodrębniono dwa 
obszary istotne dla rozwoju wspólnoty, zwiększenia identyfikacji z miejscem 
zamieszkania i budowania tożsamości kulturowej: 

Obszar 1 - Współrządzenie i partycypacja. W ramach tego obszaru wyodrębniono dwa 
podstawowe cele: 

• Pobudzanie uczestnictwa obywateli i ich współodpowiedzialności za kształt 
lokalnego życia społecznego poprzez wspieranie i upowszechnianie idei 
samorządności, 

• Podnoszenie jakości komunikacji społecznej i działań środowiskowych, w tym 
inicjowanie nowych form i metod pracy w społecznościach lokalnych w zakresie 
budowy świadomego społeczeństwa obywatelskiego. 

Obszar 2 – Lokalna aktywność. W ramach tego obszaru wyodrębniono następujące  cele 
szczegółowe: 

• Wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Radomia 
w życie publiczne i podejmowanie przez nich działań na rzecz najbliższego 
otoczenia, 

• Kreowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku radomskich organizacji 
publicznych (NGO), 

• Tworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur non – profit 
funkcjonujących na rzecz społeczności, 

• Wzrost wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania sektora NGO i nowych technologii 
wspierających jego efektywność, 

• Pobudzanie aktywności mieszkańców oraz poziomu ich zaangażowania w życie 
społeczne w najbliższym otoczeniu.  

Realizację Programu wsparcia i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 
podzielono na dwie formy:  

1) Forma niefinansowa. 
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Realizację Programu w formie niefinansowej poprzez m.in. pomoc lokalową 
zapewnianą przez Referat Centrum Organizacji Pozarządowych, pomoc merytoryczną 
organizacjom pozarządowym oraz osobom działającym na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego, pomoc poprzez organizowanie konferencji oraz szkoleń.  

Radomskie organizacje pozarządowe i grupy inicjatywne przeprowadziły ponad 
200 spotkań w siedzibie Centrum. Ponadto korzystały z pracowni komputerowej, 
sprzętu (kopiarki, komputera, drukarki) oraz porad, informacji i instruktaży udzielanych 
przez pracowników Centrum. Zrealizowano 10 posiedzeń Rady Seniorów (w tym  
posiedzenie otwarte) i 5 posiedzeń Zespołu Konsultacyjnego. 

Na dzień 31.12.2018 r. z 37 organizacjami pozarządowymi obowiązywały 
umowy użyczenia dot. udostępnienia adresu i stałego korzystania z zasobów Centrum. 
W 2018 roku w Referacie Centrum Organizacji Pozarządowych zorganizowano 
22 szkolenia dla organizacji pozarządowych. Szkolenia miały na celu m.in.: pogłębienie 
wiedzy i kompetencji liderów oraz członków organizacji pozarządowych, aktywizację 
radomskiego sektora pozarządowego w zakresie pozyskiwania środków z funduszy 
zewnętrznych, poprawę funkcjonowania radomskich organizacji pozarządowych, 
mobilizowanie środowiska NGO do konstruowania i realizacji projektów opartych 
na wiedzy i kompetencjach, wspieranych dobrymi praktykami i środkami funduszy 
europejskich. 

W roku 2018 udzielono 25 porad dla radomskich organizacji pozarządowych 
i grup inicjatywnych z zakresu przepisów prawa oraz finansów i  księgowości. W ramach 
współpracy z Fundacją Academia Iuris, w Centrum Organizacji Pozarządowych, 
prowadzono nieodpłatne poradnictwo prawne na rzecz niezamożnych mieszkańców 
Radomia. Porad i konsultacji udzielają wolontariusze Fundacji. Pracownicy Centrum 
zapewniają obsługę organizacyjno-techniczną tego przedsięwzięcia. W roku 2018 
udzielono ponad 370 porad prawnych. 

2)  Forma finansowa. 
  W ramach finansowej formy realizacji programu, w roku 2018 Centrum 
Organizacji Pozarządowych w Kancelarii Prezydenta przygotowało i przeprowadziło 
konkurs ofert na realizację zadnia publicznego z zakresu działalności wspomagającej 
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Celem głównym działań objętych konkursem 
był rozwój społeczny mieszkańców miasta Radomia poprzez wzmacnianie aktywności 
środowisk lokalnych, grup i liderów społecznych, a także mechanizmów służących 
rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczególności mechanizmów 
usprawniających komunikację społeczną międzysektorową i wewnątrzsektorową. 
Organizacja konkursu była wypełnieniem uchwały nr 452/2017 Rady Miejskiej 
w Radomiu z dnia 27.03.2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju wspólnot 
i społeczności lokalnych w Radomiu”. Dofinansowanie otrzymały 4 projekty, na łączną 
kwotę 18.800,00 złotych.  

W ramach zadania wsparto działania z zakresu rozwoju wspólnot lokalnych 
zaplanowane do realizacji w 2018 roku przez: Stowarzyszenie Droga Mleczna, Parafię 
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Ewangelicko - Augsburską w Radomiu, Stowarzyszenie Podwórkowe Anioły, 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Twórczych "dkb". 

 

2.9.2. Strategia marki Radom 
Stworzenie i wdrożenie Strategii Marki Radom ma na celu zbudowanie silnej 

marki gospodarczej o charakterze przemysłowym, wypromowanie Radomia jako 
ważnego ośrodka edukacyjnego o profilu technicznym, stworzenie marki kulturalnej 
spójnej z pożądanym wizerunkiem oraz wypromowanie postawy przedsiębiorczości  
i prospołeczności mieszkańców Radomia. 

14 grudnia 2009 r. w radomskim Instytucie Technologii Eksploatacji odbyła się 
konferencja, podczas której przedstawiono efekty kilkumiesięcznej pracy agencji DEMO 
Effective Launching i TNS OBOP. Agencja DEMO Effective Launching opracowała 
dokument przedstawiający Strategię Marki Miasta Radomia oraz odpowiednie 
rozwiązania kreatywne (m.in. logotyp „Radom – Siła w precyzji”, ale również cały System 
Identyfikacji Wizualnej oraz rozwiązania do stosowania na terenie całego miasta – 
System Informacji Miejskiej). 

W styczniu 2010 r. Rada Miejska Uchwałą Nr 663/2010 ustanowiła "Strategię 
Marki Radom". Od tamtego czasu Miasto Radom stara się systematycznie i spójnie 
wdrażać założenia tego dokumentu. 

Działania wynikające ze Strategii Marki Radom realizowane w 2018 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. 

 

2.9.3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
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 i jest corocznie 
uchwalany do dnia 31 marca. Program na 2018 r. został przyjęty przez Radę Miejską w 
Radomiu uchwałą nr 612/2018 z dnia 27 lutego 2018r.  

Program określa cele, zadania i zasady zapewnienia opieki zwierzętom 
bezdomnym (domowym i gospodarskim) oraz dziko żyjącym kotom oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. 

Cele Programu: 
2) zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki  zwierzętom  

bezdomnym oraz ich wyłapywanie w rozumieniu ustawy o ochronie 
zwierząt; 
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2) zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności 
psów i kotów; 

3) opieka nad wolno żyjącymi kotami; 
4) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, 

odpowiedzialnej  i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności  
ich sterylizacji lub kastracji oraz adopcji zwierząt domowych, 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, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) sterylizacja/kastracja zwierząt domowych, przy pełnym poszanowaniu 

praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta 
pozostają; 

5) obligatoryjna sterylizacja/kastracja zwierząt w schronisku;  
6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
7) usypianie ślepych miotów; 
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 
9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt; 
10) elektroniczne znakowanie psów. 

Ww. cele i zadania  ujęte w Programie na rok 2018 zostały zrealizowane. 

I. Opiekę bezdomnym zwierzętom zapewnia się poprzez: 
1) przyjmowanie z terenu miasta Radomia bezdomnych zwierząt w schronisku,  

które stanowi własność Gminy Miasta Radomia. 
Zwierzęta są wyłapywane  i dowożone do schroniska wyłącznie przez Straż 
Miejską (za 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 bezdomne zwierzęta 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 roku 2018 w schronisku: 

• przyjęto 583 zwierzęta, w tym: 510 psów, 48 kotów, 
• wydano do adopcji 477 zwierząt, w tym: 438 psów, 39 kotów, 
• wydano dotychczasowym właścicielom 135 zwierząt, 
• wykonano  209  zabiegów sterylizacji/kastracji, 
• zaszczepiono przeciw wściekliźnie 531 zwierząt, 
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• oznakowano  439 zwierząt,  
• poddano eutanazji  24 zwierzęta, 
• zgony -  62 zwierzęta, 
• uśpiono 8 ślepych miotów. 

3) wskazanie gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Nowa 
Wola Gołębiowska 131 w celu zapewnienia miejsca dla  bezdomnych zwierząt 
gospodarskich.  

4) wyłoniono, w trybie otwartego konkursu ofert, dwie organizacje pozarządowe w 
celu realizacji zadania publicznego obejmującego  sterylizację/kastrację, opiekę 
nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie. 

W ramach zadania: 
• wysterylizowano /wykastrowano 160 kotów, 
• objęto dokarmianiem ok. 501 kotów, 
• wydano 387,40 kg karmy opiekunom kotów, 
• przeprowadzono szereg działań  edukacyjnych w zakresie właściwej opieki 

nad kotami wolno żyjącymi, ich  humanitarnego traktowania, propagowania 
sterylizacji i kastracji (plakaty 100 szt.; promocja akcji na stronach 
internetowych organizacji pozarządowych i na portalach 
społecznościowych oraz w mediach - Radio PLUS, Radom - Co za dzień, Mój 
Radom). Zadanie realizowane było przez dwie organizacje pozarządowe: 
Radomskie  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zwierząt ,,4 Łapy’’. 

II. Bezdomności zwierząt zapobiega się poprzez: 
• obligatoryjne zabiegi sterylizacji/kastracji zwierząt przebywających 

w schronisku, jeżeli  ich stan zdrowotny oraz wiek umożliwiał przeprowadzenie 
zabiegu zgodnie z opinią lekarza weterynarii (wykonano 209 zabiegów); 

• 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. 
Zadanie realizowane było przez Przychodnię  Weterynaryjną ,,Pankracy’’ 
w Radomiu przy ul. Maratońskiej 1/1 - wysterylizowano/wykastrowano 
75 zwierząt. 

• przygotowanie i rozpropagowanie apeli do mieszkańców Radomia 
za pośrednictwem zarządców budynków, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych 
w zakresie udzielania pomocy  wolno żyjącym kotom,  poprzez udostępnianie 
pomieszczeń piwnicznych, głównie w okresie jesienno – zimowym; 

• rozpropagowanie informacji w formie ulotek/plakatów dot. tematyki 
sterylizacji/kastracji psów oraz kotów domowych i wolno żyjących, 
jako najskuteczniejszej metody przeciwdziałania bezdomności zwierząt; 
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• promowanie adopcji zwierząt przebywających w schronisku  i działań 
zmierzających do ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt 
oraz kotów wolno żyjących za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej 
Zwierzęta w Radomiu - www.zwierzeta.radom.pl 

III. Odławianie bezdomnych zwierząt 
• 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. 

• zwierzęta poszkodowane na skutek wypadków drogowych były przewożone 
do Przychodni Weterynaryjnej ,,Zwierzyniec’’ w Radomiu przy ul. Wyścigowej 3E; 

• 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. 

IV. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt. Zadanie realizowane było przez Przychodnię 
Weterynaryjną ,,Zwierzyniec’’, ul. Wyścigowa nr 3E w Radomiu –  udzielono 
pomocy  weterynaryjnej 294 zwierzętom.  

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowali: 
• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, poprzez promocję adopcji zwierząt 

ze schroniska za pośrednictwem miejskiej oficjalnej strony internetowej 
,,Zwierzęta w Radomiu” - www.zwierzeta.radom.pl; 

• schronisko, poprzez prowadzenie różnorodnych działań zmierzających 
do znalezienia jak największej liczby nowych domów dla zwierząt ze schroniska,  
prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na ww. stronie 
internetowej;  

• organizacje pozarządowe z terenu Gminy współpracujące z Wydziałem,  których 
celem statutowym jest ochrona zwierząt. 

V. 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. 
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VI.         Elektroniczne trwałe znakowanie  zwierząt 
Znakowanie psów jest jedną z najskuteczniejszych metod przeciwdziałania 

bezdomności zwierząt. Elektroniczne trwałe znakowanie (czipowanie) zwierząt 
realizowało: 

• schronisko, poprzez obligatoryjne znakowanie zwierząt w nim przebywających 
oraz ich rejestrację w międzynarodowej bazie danych; 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, poprzez umożliwienie właścicielom psów  
zamieszkałym na terenie Radomia   bezpłatne trwałe oznakowanie zwierząt i ich 
rejestrację oraz poprzez rozpropagowanie ulotek/plakatów zachęcających naszych 
mieszkańców do znakowania psów.  

Właściciele psów korzystali z usługi znakowania w trzech lecznicach 
weterynaryjnych na terenie miasta, na podstawie umowy zawartej z Gminą na 
świadczenie usług w tym zakresie. Warunkiem skorzystania z bezpłatnego 
oznakowania było posiadanie aktualnego szczepienia psa przeciwko  wściekliźnie oraz  
wypełnienie przez właściciela zwierzęcia wniosku o jego oznakowanie i rejestrację. 
Zadanie realizowane było przez Przychodnię Weterynaryjną ,,Pankracy’’ z siedzibą 
w Radomiu przy ul. Maratońskiej 1 lok. 1 (trzy lecznice). W 2018r. oznakowano 325 psy.  

 

VII. Edukacja mieszkańców 

Edukację mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego i odpowiedzialnego 
traktowania zwierząt zapewnił: 

• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa poprzez  prowadzenie oficjalnej strony 
internetowej  Zwierzęta w Radomiu – www.zwierzeta.radom.pl; 

• schronisko poprzez: 

1) prowadzenie portalu społecznościowego przez prowadzącego schronisko 
(Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami), w którym umieszczane 
są informacje z bieżącego życia schroniska; 

2) podnoszenie świadomości społecznej w zakresie właściwego 
postępowania człowieka wobec zwierząt w ramach współpracy prowadzącego 
schronisko z lokalnymi mediami, edukacja dzieci i młodzieży oraz osób 
odwiedzających schronisko (oprowadzenie 112 wycieczek szkolnych 
i przedszkolnych odwiedzających schronisko). 

 

2.9.4. Program współpracy Gminy Miasta Radomia z organizacjami 
pozarządowymi. 

,,Program współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 
2018 rok” jest realizacją zapisu art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
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o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Obowiązujący w 2018r. Program 
został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 27 listopada 2017r. 

Głównym celem Programu jest wdrażanie zasady partycypacji społecznej 
oraz rozwijanie partnerstwa i współpracy pomiędzy samorządem miasta 
a organizacjami pozarządowymi. Program służy budowaniu zorganizowanego 
społeczeństwa obywatelskiego, które jest świadome swojego aktywnego 
uczestnictwa w podejmowanych decyzjach dotyczących rozwiązywanych problemów. 
Ponadto Program ma za zadanie ukierunkować społeczeństwo na rozpoznanie 
i zaspokojenie swoich potrzeb w zakresie aktywności społecznej mieszkańców 
Radomia. 

W ramach celu głównego Programu można wyróżnić cele szczegółowe: 
1. Zdynamizowanie działań w sferze zadań publicznych oraz podniesienie 

ich skuteczności i efektywności.  
2. Poprawa dostępności mieszkańców miasta do informacji publicznej  

i o działalności sektora pozarządowego. 
3. Rozwijanie nowych form współdziałania samorządu z organizacjami 

pozarządowymi zapewniających efektywne wykonywanie zadań publicznych 
Miasta. 

4. Ożywianie społecznej aktywności mieszkańców, w tym działalności 
wolontariackiej. 

5. Umacnianie poczucia współtworzenia i współodpowiedzialności obywateli 
za społeczność lokalną, za rozwój zasobów ludzkich, organizacyjnych  
i materialnych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców miasta. 

6. Promowanie postaw obywatelskich i prospołecznych oraz upowszechnienie  
i rozwój dialogu obywatelskiego. 

7. Tworzenie warunków i zachęt do rozwoju już istniejących oraz powstawania 
nowych organizacji pozarządowych. 

8. Profesjonalizację działań organizacji pozarządowych poprzez inicjowanie 
szkoleń podnoszących jakość świadczonych usług publicznych  
oraz zwiększających efektywność wydatkowania środków finansowych 
pozyskanych m. in. z budżetu samorządu i funduszy unijnych. 

9. Uzupełnianie działań publicznych w obszarach mniej zagospodarowanych 
przez administrację. 

10. Pobudzanie aktywności organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków 
spoza budżetu Miasta, w tym funduszy unijnych oraz wspieranie organizacji, 
które pozyskują środki inne niż z budżetu Miasta na realizację zadań 
publicznych, będących zadaniami Miasta. 

11. Wzmacnianie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnienie równych 
szans w realizacji zadań publicznych przez powierzanie i wspieranie coraz 
większej ilości zadań z jednoczesnym zabezpieczeniem odpowiednich 
środków na ich realizację. 
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12. Działania zmierzające do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości 
kulturowej mniejszości. 

Program Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi 
w 2018 roku był realizowany przy współpracy z wydziałami merytorycznymi Urzędu 
Miejskiego oraz innymi podmiotami, zgodnie z zakresem przynależnych im kompetencji. 
W działaniach uczestniczyły: 

1. Rada Miejska w Radomiu, w zakresie: 
a. określania kierunków rozwoju i realizacji lokalnej polityki wspierania 

aktywności organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, 
b. tworzenia warunków rozwoju współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi, 
c. utrzymywania kontaktów pomiędzy poszczególnymi komisjami, 

a organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania w obszarach 
będącymi jedocześnie obszarami działań komisji, 

d. uchwalania rocznego programu współpracy Gminy Miasta Radomia 
z organizacjami pozarządowymi. 

2. Prezydent Miasta Radomia, za pośrednictwem komórek merytorycznych 
Urzędu Miejskiego, w tym m.in. Referatu Centrum Organizacji Pozarządowych, 
w zakresie: 

a. przygotowania rocznego programu współpracy Gminy Miasta Radomia 
z organizacjami pozarządowymi, 

b. obsługi organizacyjnej i merytorycznej organów doradczych Prezydenta, 
w tym m.in. Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy Samorządu 
z Organizacjami Pozarządowymi, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych, Gminnej Rady Sportu, Radomskiej Rady Seniorów, 
Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia, 

c. zapewniania środków finansowych na realizację celów programu, 
d. ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, 
e. zawierania umów o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego 

oraz udzielania dotacji w ramach przewidzianych środków. 
3. Organizacje Pozarządowe, w zakresie: 

a. przystępowania do otwartych konkursów ofert oraz składania ofert w innym 
trybie, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
w tym składania ofert na realizację zadań publicznych z własnej inicjatywy, 

b. realizacji zadań publicznych wspieranych lub powierzanych zgodnie 
z warunkami umów zawartych z Miastem, 

c. prawidłowego wykorzystania i rozliczania środków otrzymanych 
na realizację zadania, 

d. inicjowana działań pozafinansowych w sferze zadań pożytku publicznego, 
e. inicjowania nowych zakresów i form współpracy organizacji pozarządowych 

w realizacji zadań własnych Miasta. 
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4. Zespół Konsultacyjny ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami 
Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta, w zakresie: 

a. inspirowania przedsięwzięć zmierzających do integracji organizacji 
pozarządowych na rzecz współpracy i współuczestnictwa w rozwiązywaniu 
problemów społecznych, 

b. inicjowania nowych zakresów i form współpracy organizacji pozarządowych  
w realizacji zadań własnych Miasta, 

c. opiniowania rocznych programów współpracy Gminy Miasta Radomia 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, 

d. opiniowania projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę 
Miejską pod kątem ich skutków dla rozwoju współpracy. 

5. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu, 
w zakresie: 

a. inspirowania przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób 
niepełnosprawnych, 

b. opiniowania programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
c. oceny realizacji programów, 
d. opiniowania projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę 

Miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 
6. Gminna Rada Sportu w Radomiu, w zakresie opiniowania: 

a. strategii rozwoju gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 
na terenie miasta Radomia, 

b. projektu budżetu w części dotyczącej upowszechniania kultury fizycznej, 
c. projektów uchwał dotyczących upowszechniania kultury fizycznej, 
d. programów bazy sportowej na terenie gminy, 
e. planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne 

organizacje na terenie gminy, dofinansowywanych przez gminę.  
7. Radomska Rada Seniorów, w zakresie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na rzecz integracji, wspierania i reprezentowania środowiska 
seniorów poprzez: 

a. opiniowanie projektów uchwał i innych aktów prawa miejscowego 
odnoszących się do środowisk senioralnych, 

b. współpracę z władzami miasta przy rozstrzyganiu istotnych spraw 
i oczekiwań, 

c. wsparcie wszelkich form aktywności seniorów, 
d. działania na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych. 

8. Parlament Młodzieży Miasta Radomia, w zakresie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w sprawach dotyczących młodzieży Miasta poprzez: 

a. kształtowanie patriotycznych, społecznych i kulturalnych postaw młodzieży 
Miasta, 
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b. zgłaszanie wniosków i opinii do aktów prawnych regulujących sprawy 
młodzieży miasta, 

c. inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności 
młodzieży, 

d. współpracę z innymi organizacjami młodzieżowymi na terenie regionu, kraju 
i świata, 

e. reprezentowanie interesów młodzieży miasta wobec instytucji 
samorządowych i pozarządowych. 

Gmina Miasta Radomia zlecała organizacjom pozarządowym realizację zadań 
publicznych w 2018 roku w ramach następujących priorytetów współpracy zawartych 
w „Programie Współpracy (...) na 2018 rok” : 

• Upowszechnianie kultury fizycznej; 
• Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa; 
• Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i wdrażanie programów 

pobudzania aktywności obywatelskiej, 
• Rozwój i promocja kultury, 
• Ochrona zwierząt, 
• Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, 
• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2018 rok, 
• Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia, 
• Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2019, 
• Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, 
• Wspieranie rodziny w opiece i wychowaniu dziecka poprzez dofinansowanie 

prowadzenia placówek wsparcia dziennego, 
• Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacja prawna. 

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert skierowanych do organizacji 
pozarządowych - 32, w tym dotyczących: 

• wsparcia realizacji zadań publicznych w 2018 r.   – 18, 
• powierzenia realizacji  zadań publicznych w 2018 r.  – 14. 

Liczba przeprowadzonych postępowań pozakonkursowych: 
• wsparcia realizacji zadań publicznych w 2018 r.   – 11, 
• powierzenia realizacji  zadań publicznych w 2018 r.  – 55. 

Liczba złożonych ofert na realizację zadań publicznych w trybie postępowania: 
• konkursowego  - 232, 
• pozakonkursowego  - 66. 
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Liczba zawartych umów z organizacjami, które otrzymały dotację na realizację 
zadań  publicznych w trybie postępowania: 

• konkursowego  - 209, 
• pozakonkursowego  - 41. 

2.9.5. Portal IBOM 
Powstanie projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 umożliwiło mieszkańcom Radomia załatwianie 
spraw w urzędzie bez wychodzenia z domu. Projekt uzyskał dofinansowanie 80% 
kosztów w wysokości ponad 2,6 mln zł.  

Sprawy, które mieszkańcy mogą załatwić przez internet za pośrednictwem 
platformy ibom.radom.pl: 
– Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1), 
– Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), 
– Deklaracja na podatek rolny (DR-1), 
– Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1), 
– Deklaracja na podatek leśny (DL-1), 
– Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1), 
– Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1), 
– Oświadczenie do wniosku o ulgę, 
– Informacja o zmianie danych identyfikujących w podatkach i opłatach lokalnych, 
– Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
– Wniosek o wykreślenie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb z rejestru, 
– Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu 
ryb, 
– Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy miasta Radomia, 
– Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy miasta Radomia, 
– Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu / o stanie zaległości podatkowych, 
– Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku 
od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję,\ 
początkową z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych (wg uchwały 170/2015), 
– Zgłoszenie zamiaru korzystania ze zwolnienia de minimis (wg uchwały 751/2014), 
– Zgłoszenie zamiaru korzystania ze zwolnienia stanowiącego pomoc de minimis 
(752/2014), 
– Wniosek o wydanie zaświadczenia (podatnik podatków lokalnych), 
– Wniosek o zwrot opłaty skarbowej, 
– Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
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E-usługi dla miejskich placówek kultury: 
– Zapisy na zajęcia prowadzone przez Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” (MOK), w tym 
„Kuźnia artystyczna”, 
– Zapisy na zajęcia prowadzone przez Dom Kultury „Idalin” (DKI), 
– Zapisy na zajęcia prowadzone przez Dom Kultury „Borki” (DKB), 
– Zapisy na zajęcia prowadzone przez „Łaźnię” Radomski Klub Środowisk Twórczych 
i Galeria (KST), w tym „American Corner”. 

Ponadto jest możliwość regulowania zobowiązań podatkowych wobec Gminy 
i opłat za zajęcia w domach kultury. Istnieje również możliwość rezerwacji wizyty 
w wybranych komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego, np. Wydziale Komunikacji, 
Wydziale Spraw Obywatelskich. 

Warunkiem korzystania z platformy jest zalogowanie się do portalu poprzez 
profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany. 
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Rozdział III. Informacja z realizacji Budżetu Obywatelskiego w roku 2018. 
Realizacja Budżetu Obywatelskiego w roku 2018 miała dwojaki charakter. 

Po pierwsze zrealizowane zostały projekty, wybrane przez mieszkańców Radomia 
w konsultacjach społecznych pod nazwą „Budżet Obywatelski 2018”. Konsultacje 
te były prowadzone w roku 2017. Poniżej, w formie tabelarycznej, wykaz zadań 
zrealizowanych: 

Nazwa 
Sposób  
realizacji  

Koszt 
realizacji 

Opryski parków w mieście 
przeciw komarom i kleszczom 

Przeprowadzono opryski w 
parkach miejskich  

3 885,71 

Przewóz osób 
niepełnosprawnych dorosłych na 
WTZ i ŚDS 

Dokonano zakupu 
specjalistycznego busa oraz 
zabezpieczono środki na 
transport osób 
niepełnosprawnych  

250 000,00 

Ambulans dla Radomia II  

 Zakupiono ambulans w ramach 
środków przekazanych do 
Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego  

650 000,00 

Retropedia dla Radomia 
 Dokonano oznaczeń obiektów 
zabytkowych i uruchomiono 
aplikację  

50 000,00 

Sport dla wszystkich, remont Sali 
gimnastycznej 

Wyremontowano sale 
gimnastyczną w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 34 

178 630,00 

Akademia Radomiaka - gramy 
i kibicujemy z klasą! 

Przeprowadzono zadanie zlecone 
w ramach konkursu  

200 000,00 

Piękniejsze Śródmieście- 
symbole naszego miasta 
w formie małej architektury  

Umieszczono symbole związane z 
historią przemysłową Radomia 

150 000,00 

Budowa lodowiska całorocznego  
Wybudowano odkryte lodowisko 
na terenie ZSO 4  
przy ul. Osiedlowej 38 

600 000,00 

Uzupełnienie małej architektury 
(ławki, kosze na śmieci) 

Pomimo 3 – krotnego ogłaszania 
w BIP, nikt nie zgłosił się do 
wykonania projektu. 

Brak 
realizacji 
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w okolicach drogi dla rowerów 
przy zbiorniku na Godowie. 

Budowa boiska 
wielofunkcyjnego dla uczniów 
PSP 25 w Radomiu oraz lokalnej 
społeczności 

Wybudowano boisko 
wielofunkcyjne przy PSP 25  

680 914,34 

Siłownia na wolnym powietrzu.  
Wybudowano siłownię przy ul. 
Starokrakowskiej 124/128 

100 000,00 

Nowe urządzenia do ćwiczeń 
w parku Południe (Street 
Workout)  

Uzupełniono elementy 
infrastruktury sportowej o nowe 
urządzenia do ćwiczeń typu 
Street Workout w parku Południe 

58 776,00 

Modernizacja placu zabaw 
i boiska na terenie Ogródka 
Jordanowskiego 

Zmodernizowano plac zabaw 
i boisko na terenie Ogródka 
Jordanowskiego 

466 567,00 

Parklety - Mobilne Skwery dla 
Radomia- Akademickie  

Pomimo 3 – krotnego ogłaszania 
w BIP, nikt nie zgłosił się do 
wykonania projektu. 

Brak 
realizacji 

Wykonanie chodników oraz 
zagospodarowanie terenów 
zielonych  

Zmodernizowano teren pomiędzy 
budynkami Kusocińskiego 9, 9a, 
Chrobrego 11 

71 955,00 

Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy Zespole 
Szkół Elektronicznych 

Wybudowano boisko 
wielofunkcyjne przy Zespole 
Szkół Elektronicznych w Radomiu  

644 455,00 

Remont Parku im. J. Ruzika na 
Glinicach (ul. Kwiatkowskiego) 

Poddano wymianie elementy 
wyposażenia parku 

73 511,00 

Siłownia zewnętrzna w parku im. 
J. Ruzika na Glinicach (ul. 
Kwiatkowskiego) 

Wybudowano siłownię 
zewnętrzną w Parku Ruzika na os. 
Glinice 

88 560,00 

 

 Drugim aspektem realizacji Budżetu Obywatelskiego w roku 2018 było 
przeprowadzenie konsultacji społecznych pod nazwą „Budżet Obywatelski 2019”, 
w ramach którego wyłoniono projekty, które będą realizowane w roku 2019.  

Konsultacje polegały na: 

• złożeniu przez mieszkańców Radomia propozycji projektów do realizacji 
w ramach BO 2019. 
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• dokonaniu przez mieszkańców Radomia wyboru projektów spośród  
zweryfikowanych uprzednio przez merytoryczne wydziały urzędu, 
jednostki miejskie i Zespół Opiniujący. 

Konsultacje trwały od 11 stycznia do 30 listopada 2018 i miały charakter 
etapowy. Terminy i opis poszczególnych etapów został przedstawiony w poniższej 
tabeli. 

Konsultacje społeczne "Budżet Obywatelski 2019" 

Czas trwania 
konsultacji 
w roku 2018 

Realizacja  Dane szczegółowe  

11 – 26   
stycznia 

Składanie przez 
mieszkańców propozycji 
inwestycji i zadań do 
budżetu na rok 2019; 

 

Mieszkańcy mogli składać projekty 
w formie wniosków w 4 stałych 
punktach (Biuro Rady Miejskiej ul. 
Moniuszki 9, Biuro Obsługi Mieszkańca 
Urzędu Miejskiego ul. Kilińskiego 30, 
Referat Komunikacji Społecznej i 
Promocji Miasta, ul. Żeromskiego 53 
(pok. 104), Centrum Organizacji 
Pozarządowych ul. Struga 1) oraz 
w uruchomionych Mobilnych 
Punktach Składania Wniosków, gdzie 
pracownicy Referatu Komunikacji 
Społecznej i Promocji Miasta nie tylko 
przyjmowali wnioski, ale również 
udzielali pomocy merytorycznej przy 
ich tworzeniu. W ramach Mobilnych 
Punktów Składania wniosków 
udzielano również informacji 
odnośnie Budżetu Obywatelskiego. 
Mobilne Punkty Składania Wniosków 
działały: 13 stycznia w Galerii 
Słonecznej, E.Leclerc, CH M1 oraz CH 
Gama; 16 stycznia w Kinie Helios; 18 
stycznia w Centrum Informacji 
Turystycznej; 20 stycznia w Galerii 
Słonecznej, E.Leclerc oraz CH Feniks; 
26 stycznia w Galerii Słonecznej i M1; 
22 stycznia w Galerii Słonecznej, 
E.Leclerc, CH M1. 

W okresie trwania projektu 
pracownicy Referatu Komunikacji 
Społecznej i Promocji Miasta 
prowadzili również akcję 
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informacyjną dotyczącą etapu 
składania wniosków i idei Budżetu 
Obywatelskiego oraz partycypacji 
społecznej w formie plakatów, ulotek, 
informacji w autobusach miejskich. 

 

26 stycznia –    
23 marca 

Weryfikacja zgłoszonych 
projektów przez 
merytoryczne wydziały 
i jednostki; 

 

b/d 

26 marca –             
8 maja 

• Weryfikacja i ostateczna 
akceptacja projektów 
przez Zespół Opiniujący; 

• Spotkania Zespołu 
Opiniującego 
z wnioskodawcami 
projektów zaopiniowanych 
negatywnie. 

 

                      b/d 

Do 9 maja 

• Podanie przez Prezydenta 
do publicznej wiadomości 
ostatecznej listy 
projektów poddanych pod 
głosowanie oraz projektów 
niepodlegających 
głosowaniu; 

• Podanie do wiadomości 
zasad głosowania oraz 
miejsc, w których się ono 
odbędzie; 

 

Do Budżetu Obywatelskiego 
2019 roku złożono ogółem 404 
projekty, z których: 255 projektów 
zostało zaopiniowanych pozytywnie 
(51 projektów zostało połączonych ze 
względu na podobny zakres); 149 
projektów nie zostało skierowanych 
pod głosowanie z przyczyn 
formalnych oraz merytorycznych, 
natomiast 204 projekty znalazły się 
w karcie. 

 

1 – 30 
czerwca 

• Głosowanie w 
wyznaczonych miejscach 
oraz Mobilnych Punktach 
Głosowania; 

• Głosowanie na stronie 
www.konsultacje.radom.pl; 

 

Głosowanie odbywało się w Stałych 
Punktach Głosowania oraz Mobilnych 
Punktach Głosowania, a także na 
stronie: www.konsultacje.radom.pl. 
Stałe Punkty Głosowania na projekty 
do Budżetu Obywatelskiego 2019 
zostały zlokalizowane w 4 punktach 
na terenie Radomia: 
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- Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9, 
w godzinach 7.30 – 15.30 

- Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu 
Miejskiego ul. Kilińskiego 30, 
w godzinach 7.30 – 16.30 

- Referat Komunikacji Społecznej 
i Promocji Miasta, ul. Żeromskiego 53 
(pok. 104), w godzinach 7.30 – 15.30 

- Centrum Organizacji Pozarządowych 
ul. Struga 1, w godzinach  
7.30 – 19.00. 

Do dyspozycji mieszkańców były 
również Mobilne Punkty Głosowania. 

 

Do 31 lipca 

Przeliczenie głosów oraz 
przedstawienie opinii 
publicznej wyników 
głosowania; 

 

W głosowaniu wzięło udział 12 473 
osób. 

Spośród 205 poddanych pod 
głosowanie projektów, do realizacji 
w roku 2019 bezpośrednio 
przegłosowane zostały 22 projekty. 

 

Od 1 sierpnia 

• 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 
2019; 

 

b/d 

Do 30 
listopada 

• Warsztaty ewaluacyjne 
poświęcone procedurom 
konsultacji społecznych 
Budżetu Obywatelskiego; 

b/d 
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• Ujęcie wygranych 
projektów w projekcie 
budżetu Gminy Miasta 
Radomia; 

• Ujęcie wygranych 
projektów w projekcie 
budżetu Gminy Miasta 
Radomia; 

 

  

 Realizacja utworzenia Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 wspierała 
wykazanie inicjatywy obywatelskiej. Miasto ma na celu rozwój infrastrukturalny, a co 
za tym idzie również rozwój jakości życia społeczeństwa. W tak wybranym modelu 
uchwalania Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy składali propozycje projektów do 
realizacji w 2019r., przez co uwidaczniały się zapotrzebowania społeczeństwa co do  
szeroko rozumianej infrastruktury zarówno społecznej jak i ekonomicznej. 
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Rozdział IV. Stan finansów Gminy Miasta Radomia w 2018 roku 
 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 604/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku został 
uchwalony budżet Gminy Miasta Radomia na 2018 rok w następującej wysokości: 

• dochody – 1 140 432 139 zł, 
• wydatki –  1 182 985 139 zł. 

W toku wykonywania budżetu w trakcie roku budżetowego dokonywano zmian 
w planie dochodów i wydatków. Przygotowano 37 projektów uchwał, które stanowiły 
wypełnienie inicjatywy uchwałodawczej Prezydenta Miasta Radomia w zakresie 
dokonywania zmian w budżecie. Spośród przedłożonych projektów Rada Miejska  
w Radomiu podjęła 25 uchwał zmieniających budżet.  

Oprócz wymienionych powyżej modyfikacji, wprowadzano w planie budżetu 
również zmiany zarządzeniami prezydenta. Podczas trwania roku budżetowego 
przygotowano 106 zarządzeń, które wynikały z uprawnień ustawowych organu 
wykonawczego oraz upoważnień udzielonych Prezydentowi Miasta Radomia przez 
Radę Miejską. 

 Ostatecznie, według stanu na 31.12.2018, budżet Gminy Miasta Radomia 
zamknął się po stronie planu następującymi kwotami:  

• dochody –  1 222 669 783 zł (plan zwiększony o 82 237 644 zł) 
• wydatki – 1 275 278 436 zł (plan zwiększony o 92 293 297 zł) 

W wyniku zrealizowania dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym 
budżet wykonany zgodnie ze sprawozdaniem przedstawia się następująco: 

• po stronie dochodów – 1 203 401 892 zł (tj. 98,42% planu po zmianach) 
• po stronie wydatków – 1 239 296 218 zł (tj. 97,18% 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 2018 roku (w 
mld zł).

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z budżetu Gminy Miasta Radomia. 

1,14

1,18
1,22

1,28

1,2

1,24

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

Dochody ogółem Wydatki ogółem

Plan na 01.01.2018 Plan na 31.12.2018 Wykonanie 2018



107 
 

 
Według uchwalonego dnia 30 stycznia 2018 roku budżetu Gminy Miasta 

Radomia różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła 42 553 000 zł  
i stanowiła planowany deficyt budżetowy. W trakcie trwania roku budżetowego 
planowany deficyt budżetowy został zwiększony o 10 055 653 zł do wysokości  
52 608 653 zł, zaś zrealizowany deficyt budżetowy był niższy od planowanego (po 
zmianach) o 16 714 327 zł i wyniósł ostatecznie 35 894 326 zł. 

Ilustrację graficzną kształtowania się poziomu deficytu budżetowego w 2018 
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 2018 roku (w 
mln zł). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z budżetu Gminy Miasta Radomia. 

Rys. 1. Wynik budżetu Gminy Miasta Radomia za 2018 roku wraz ze źródłami 
jego finansowania. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-NDS wg stanu na dzień 
31.12.2018 roku. 

Jak wskazano na rysunku powyżej deficyt budżetowy w wysokości  
35 894 326 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z dwóch źródeł, tj. 
wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów, pożyczek i emisji papierów 
wartościowych z lat ubiegłych oraz z emisji obligacji komunalnych. Emisja ta została 
przeprowadzona 27 grudnia 2018 roku jako wykonanie Uchwały Nr IV/59/2018 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 11.12.2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy 
Miasta Radomia.  

 

4.1. Dochody budżetowe 
Dochody Gminy Miasta Radomia w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie  

1 203 401 892 zł, tj. 98,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 
1 222 669 783 zł, w tym:  

• dochody gminy – 882 230 117 zł, tj. 98,10% planu wynoszącego  
899 346 526 zł 

• dochody powiatu – 321 171 775 zł, tj. 99,33% planu w kwocie 323 323 257 zł. 
W dochodach zrealizowanych w 2018 roku największą pozycję stanowią 

dochody własne – 540 735 222 zł, tj. 44,93% w odniesieniu do dochodów ogółem. 
Kolejną pozycję stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa, która została 
zrealizowana w kwocie 335 311 476 zł, tj. 27,86% w odniesieniu do dochodów ogółem. 
W szczegółowym rozbiciu na poszczególne rodzaje subwencji wielkości przedstawiają 
się następująco:  

• subwencja oświatowa – 292 720 958 zł, 
• uzupełnienie subwencji oświatowej – 188 370 zł, 
• subwencja wyrównawcza – 24 101 932 zł, 
• subwencja równoważąca – 13 300 216 zł. 

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 238 907 743 zł, co stanowi 
19,85% dochodów. Środki te w znaczącej mierze zostały zrealizowane  
w Dziale Rodzina i związane były z pomocą społeczną. Wykonane dochody z tytułu 
dotacji celowych, przeznaczonych na finansowanie zadań własnych wyniosły   
41 137 696 zł, tj. 3,42% ogółu dochodów.  Dochody zrealizowane z tytułu porozumień 
oraz pochodzące z innych źródeł zostały zrealizowane odpowiednio w kwocie   
6 399 369 zł i w kwocie 40 910 386 zł, co stanowiło 0,53% i 3,40% dochodów ogółem. 

Największe tytuły dochodów zostały przedstawione na wykresie 3, a na 
wykresie 4 przedstawiono strukturę procentową dochodów budżetu w 2018 roku . 
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Wykres 3. Największe tytuły dochodowe w 2018 roku (w mln zł). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z budżetu Gminy Miasta Radomia. 

 

 

 

Wykres 4. Struktura dochodów w 2018 roku. 

 

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. 
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Rys. 2. Dochody budżetu Gminy Miasta Radomia za 2018 rok. 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-NDS wg stanu na dzień 
31.12.2018 roku. 

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 276 252 103 zł.  Dużą 
część tej kategorii dochodów stanowią również dochody z tytułu podatków  
i opłat lokalnych, które zostały wykonane w kwocie 185 245 933 zł. Wśród dochodów 
majątkowych uzyskano dofinansowanie realizacji inwestycji, w tym głównie na 
zadania: 

• „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” – 6 400 000 zł, 

• dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. 
„Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 
4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu - I etap” – 
7 882 890 zł, 

• dotacje celowe z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie 
pn. „Trasa N-S - odc. 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” – 10 000 000 zł, 

• subwencja ogólna (uzupełniająca) przeznaczona na budowę dróg – 11 066 000 
zł. 

4.2. Wydatki budżetowe 
Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 1 239 296 218 zł, tj. na 

poziomie 97,18% planu rocznego w kwocie 1 275 278 436 zł, z czego głównie na: 

• oświatę i wychowanie –  465 024 127,- (37,52% wydatków ogółem), 
• transport i łączność – 174 653 053,- (14,09% wydatków ogółem), 
• pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 

102 014 993,- (8,23% wydatków ogółem), 
• pomoc rodzinie – 222 356 787,- (17,94% wydatków ogółem), 
• ochronę zdrowia –  17 280 889,- (1,39% wydatków ogółem), 
• gospodarkę mieszkaniową – 25 161 785,- (2,03% wydatków ogółem), 

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU 

1 203 401 892 ZŁ 

DOCHODY BIEŻĄCE 

1 157 571 275 ZŁ 
DOCHODY MAJĄTKOWE 

45 830 617 ZŁ 
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• gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 65 156 439,- (5,26% wydatków 
ogółem), 

• administrację publiczną – 61 992 361,- (5,00% wydatków ogółem), 
• bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 25 716 974,-, ( 2,08% 

wydatków ogółem), 
• kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 36 546 212,-, (2, 95% wydatków 

ogółem), 
• kulturę fizyczną – 25 604 540,- ( 2,07% wydatków ogółem), 
• obsługę długu publicznego – 11 402 309,- ( 0,92% wydatków ogółem). 

Przedstawione powyżej wydatki zostały zilustrowane na wykresie 5. Następnie 
na rysunku 3. pokazano wydatki budżetu w ujęciu ogólnym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 5. Największe tytuły wydatków w 2018 roku (w mln zł). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z budżetu Gminy Miasta Radomia. 
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            Rys. 3. Wydatki budżetu Gminy Miasta Radomia za 2018 rok. 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-NDS wg stanu na dzień 
31.12.2018 roku. 

Jak wynika z rys. 3 blisko 90% 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. 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 2018 roku nadwyżki 
operacyjnej przedstawia rys. 4.   

Rys. 4. Zrealizowana nadwyżka operacyjna w 2018 roku. 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetu Gminy Miasta 
Radomia za 2018 rok. 
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WYDATKI BIEŻĄCE 

1 102 904 192 ZŁ 
WYDATKI MAJĄTKOWE 

136 392 026 ZŁ 
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Jak wskazano na rys. 4 w 2018 roku dochody bieżące przewyższyły wydatki 
bieżące o kwotę 54 667 083 zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie 
wydatków majątkowych.   

W ciągu trwania roku budżetowego następowały zmiany w wysokości 
planowanego deficytu budżetowego. Kształtowanie się poziomu planowanego 
deficytu budżetowego przedstawia wykres 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 6. Kształtowanie się poziomu wydatków majątkowych w 2018 roku (w 
mln zł). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z budżetu Gminy Miasta Radomia. 

Wydatki majątkowe w 2018 roku zrealizowano w kwocie 136 392 026 zł, co 
stanowi 92,07% kwoty planowanej w wysokości 148 138 321 zł. Wydatki majątkowe 
stanowiły 11,01% ogółu wydatków budżetu. Największe zrealizowane inwestycje  
w 2018 roku to: 

1) Inwestycje drogowe zrealizowane w kwocie 67 280 992 zł, w tym głównie: 
• Trasa N-S – 22 970 000 zł, 
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• 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 – 13 026 121 zł, 

• Radomski Program Drogowy – 10 868 478 zł, 
• Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. ”czynów społecznych drogowych” 

– 4 194 372 zł, 
• Wykupy gruntów pod drogi wraz z wykonaniem operatów szacunkowych 

i podziały działek – 4 083 896 zł, 
• Przebudowa skrzyżowania ulic Wernera/Szarych Szeregów – 1 982 373 zł, 
• Budowa sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą geometrii na skrzyżowaniu 

ulic: Mieszka I - Królowej Jadwigi  - Brzustowska – 1 408 232 zł, 
• Inwestycje w ramach oświetlenia ulicznego – 1 235 896 zł, 
• Radomski Program Chodnikowy – 1 146 870 zł, 
• Budowa kładki na osiedlu Ustronie – 1 109 794 zł, 
• Budowa drogi dojazdowej do siedziby PSE ul. Anny Walentynowicz – 

943 828 zł, 
• Budowa mostu na rzece Mlecznej w ciągu ul. Ofiar Firleja/Krzewień – 

777 061 zł, 
• Budowa ulicy Małcużyńskiego – 700 000 zł. 

2) Inwestycje z zakresu infrastruktury komunalnej – 25 605 561 zł, w tym głównie: 
• Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1 – 8 275 820 zł, 
• Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 

4/Rynek 14/ Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku – 6 428 156 zł, 
• Przebudowa Placu Jagiellońskiego – 6 085 490 zł, 
• Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów 

zielonych w dzielnicach Obozisko i Michałów – 3 494 106 zł. 
3) Inwestycje oświatowo-kulturalne – 14 178 673 zł, w tym głównie: 

• Adaptacja budynku przy ul. J. Kilińskiego 20 na potrzeby PP nr 4 –  
4 118 190 zł, 

• Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w 
Radomiu przy ul. Kieleckiej – 2 944 098 zł, 

• Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. 
Michałowskiej – 1 957 469 zł, 

• Rozbudowa istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej o funkcję 
schładzania powietrza w części budynku Teatru Powszechnego im. Jana 
Kochanowskiego w Radomiu – 1 536 424 zł, 

• budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej oraz siłowni 
na wolnym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 25 ul. 
Starokrakowska 124/128 – 777 101 zł, 

• Przebudowa pomieszczeń przy ul. Traugutta 31/33 na potrzeby Klubu 
Seniora – 577 936 zł 

4) Inwestycje i zakupy z zakresu ochrony zdrowia – 9 238 089 zł, w tym głównie: 
• Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz 

z wyposażeniem – 2 248 473 zł, 
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• Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem –  
1 900 000 zł, 

• Zakup sprzętu i aparatury medycznej – 1 834 806 zł, 
• Zakup dwóch ambulansów dla ratownictwa medycznego – 1 100 000 zł, 
• Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala 

Specjalistycznego – 980 000 zł, 
• "Ambulans dla Radomia II" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 – 

500 000 zł, 
• Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz 

z wdrożeniem e-usług dla pacjentów – 444 346 zł. 
5) Pozostałe wydatki inwestycyjne – 29 326 801 zł, w tym głównie: 

• Nabycie akcji Spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A. z siedzibą w Radomiu od 
podmiotu zewnętrznego – 7 315 318 zł, 

• Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. –  
4 800 000 zł, 

• Zakup i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług  
z dostawą sprzętu dla Gminy Miasta Radomia – 1 044 539 zł, 

• Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania 
węglowego na ekologiczne źródła ciepła – 767 200 zł, 

• Pierwsze wyposażenie nowego budynku dla Przedszkola Publicznego Nr 4 – 
724 710 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 2018 roku 
wystąpił deficyt budżetowy, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi  
z emisji obligacji komunalnych oraz z wolnych środków pozostałych z rozliczenia 
kredytów z lat ubiegłych. Środki te stanowiły zatem źródło sfinansowania dla 
wydatków majątkowych. Źródła finansowania wydatków majątkowych zostały 
przedstawione graficznie na rys. 5. 
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Rys. 5. Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2018 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetu Gminy Miasta 
Radomia za 2018 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 źródłami jego sfinansowania. 

4.3. Zadłużenie Miasta Radomia 
Zadłużenie Gminy Miasta Radomia na koniec 2018 roku wynika z zaciągniętych 

kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w 2018 roku i w latach 
poprzednich. W 2018 roku, zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 30 stycznia 2018 roku, 
zaplanowano sfinansowanie deficytu budżetowego ze środków pochodzących  
z kredytu w kwocie 39 553 000 zł. Oprócz tego zaplanowano również spłatę 
zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, i których zapłata zgodnie  
z podpisanymi umowami przypadła na 2018 rok. Wielkości te miały swoje 
odzwierciedlenie w rozchodach budżetu i wynosiły 36 315 642 zł. Wykonaną kwotę 
rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych z zaciągniętych pożyczek, kredytów wraz 
ze źródłami ich finansowania przedstawia rys. 6. 

 

 

 

 

 

WYDATKI MAJATKOWE 

136 392 026 ZŁ 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

DOCHODY MAJĄTKOWE 

45 830 617 ZŁ 
NADWYŻKA OPERACYJNA 

54 667 083 ZŁ 

ŚRODKI WŁASNE 

100 497 700 ZŁ 
DEFICYT BUDŻETOWY 

35 894 326 ZŁ 

OBLIGACJE KOMUNALNE 

25 000 000 ZŁ 

WOLNE ŚRODKI 

10 894 326 ZŁ 



117 
 

Rys. 6. Rozchody budżetu wraz ze źródłami finansowania w 2018 roku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wykonania budżetu Gminy Miasta 
Radomia za 2018 rok. 

W 2018 roku rozchody budżetu zostały sfinansowane z dwóch źródeł, tj. 
wolnych środków oraz obligacji komunalnych, które zostały wyemitowane jako 
wykonanie Uchwały nr 478/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.05.2017 roku w 
sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia. 

Na kwotę wykonanych rozchodów budżetu w 2018 roku składały się spłacone 
wielkości kredytów i pożyczek: 

• pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 272 648 zł, 
• kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (I umowa) – 22 042 993 zł, 
• kredyt z Banku PEKAO S.A. – 12 000 000 zł, 
• kredyt z Banku PKO B.P. S.A. – 2 000 000 zł. 

Dług Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2018 wyniósł 515 526 523 zł, co 
stanowiło 42,84% dochodów ogółem. Zadłużenie z poszczególnych tytułów 
przedstawiało się następująco: 

• zaciągnięte kredyty i pożyczki – 397 518 213 zł, 
• wyemitowane obligacje komunalne – 118 000 000 zł, 
• zobowiązania wymagalne - 8 310 zł. 

Na powyższą kwotę składają się następujące pożyczki, kredyty i wykup 
papierów wartościowych: 

• pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 545 296 zł, których 
spłata kończy się w 2020 roku, 

• kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (I umowa) – 242 472 917 zł, 
którego spłata kończy się w 2029 roku, 

• kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (II umowa) – 99 500 000 zł, 
którego spłata kończy się w 2037 roku, 

• kredyt z Banku PEKAO S.A. – 33 000 000 zł, którego spłata kończy się w 2021 
roku, 

ROZCHODY Z TYTUŁU RAT KAPITAŁOWYCH 

36 315 641 ZŁ 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

OBLIGACJE KOMUNALNE  

36 300 000 ZŁ 

WOLNE ŚRODKI 

15 641 ZŁ 
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• kredyt z Banku PKO B.P. S.A. – 22 000 000 zł, którego spłata kończy się  
w 2022 roku, 

• wykup obligacji z Banku BGK S.A. – 118 000 000 zł, których wykup ostatniej serii 
przypada na 2028 rok . 
Na dzień 31.12.2018 wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 8 310,-. Są 

to zobowiązania, które wynikają  z wywłaszczenia działek i nieruchomości, z tytułu 
wypłaty odszkodowań za wykupy gruntów oraz z tytułu wynagrodzenia dla zmarłych 
pracowników jednostek gminnych. Środki te zostały postawione do dyspozycji  
i nieodebrane na koniec 2018 roku. 

4.4. Kształtowanie się Indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia w 2018 
roku 

Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia stanowi integralną 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 
wieloletnią prognozą finansową w trakcie trwania roku budżetowego. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami wskaźnik musi być spełniony w każdym roku objętym WPF, 
przy czym zmiany dokonywane 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 ogółem. Drugą część relacji stanowi 
dopuszczalny wskaźnik, na który składa się nadwyżka operacyjna powiększona o 
sprzedaż majątku i podzielona przez dochody ogółem. 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 2018 roku. 

 

Wykres 7. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wg stanu na dzień 
1.01.2018 roku. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Radomia na lata 2018-2037 . 

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 31.12.2018 roku. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Radomia na lata 2018-2040 . 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, na dzień 31.12.2018 
wyniósł 3,97%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyniósł, według stanu na 
dzień 31.12.2018 – 5,20%.  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 korzystny niż planowany w 
całym roku budżetowym.  

Budżet 2018 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. 
  

3,80%

4,30%

4,80%

5,30%

5,80%

2017 2018 2019 2020

Wskaźnik planowany Wskaźnik dopuszczalny



121 
 

 

Rozdział V. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Radomiu w 2018 roku 
Wypełniając dyspozycję z art. 28aa §2 Ustawy o samorządzie gminnym Raport o 

stanie miasta, o którym mowa w w/w przypisie, składa się z podsumowania działalności 
Prezydenta Miasta Radomia w roku poprzednim, w szczególności z realizacji uchwał 
Rady Gminy. Działania w tym zakresie prezentujemy w niniejszym rozdziale.  

 Większość podjętych uchwał w 2018 roku dotyczyła spraw z zakresu budżetu 
gminy miasta Radomia, mienia komunalnego, planów zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miasta Radom, pomocy osobom niepełnosprawnym, spraw 
związanych z ochroną środowiska i oświatą. 

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej 
wszystkie uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i Dzienniku 
Urzędowym Wojewody Mazowieckiego, które stanowią akt prawa miejscowego bądź 
inne wskazane w ustawie. 

Uchwały podjęte w 2018 roku są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 
Sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 
Tabela 1 Realizacja uchwał w 2018 roku 

Nr Uchwały w sprawie: Sposób realizacji: 

15 stycznia 2018 r. 

nr 601/2018 w sprawie: ustalenia 
składu osobowego Komisji 

Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

Wykonanie Uchwały powierzone zostało 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Radomiu. 

nr 602/2018 w sprawie: ustalenia 
składu osobowego Komisji Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Rodziny Rady 

Miejskiej w Radomiu. 

Wykonanie Uchwały powierzone zostało 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Radomiu. 

nr 603/2018 w sprawie: ustalenia 
składu osobowego Komisji 

Gospodarki Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

Wykonanie Uchwały powierzone zostało 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Radomiu. 

30 stycznia 2018 r. 
nr 604/2018 - Uchwała Budżetowa 

na 2018 rok. 
W trakcie realizacji. 

nr 605/2018 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku dla 
miasta Radomia za 2017 rok. 

Przedmiotowe sprawozdanie zostało przekazane 
do opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
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nr 606/2018 w sprawie pokrycia 
straty netto Radomskiego Szpitala 

Specjalistycznego im. dr Tytusa 
Chałubińskiego za rok obrotowy 

2016. 

Zrealizowana. 

27 lutego 2018 r. 

nr 607/2018 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
„Stare Miasto”. 

W dniu 7 marca 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 2339. 
Przedmiotowa Uchwała wejdzie w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i stanie się 
prawem miejscowym obowiązującym na terenie 

Gminy Miasta Radomia. 

nr 608/2018 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulic: Wierzbickiej, 
Toruńskiej i Starowiejskiej. 

W trakcie realizacji. Rozpoczęto procedurę 
sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
Wierzbickiej, Toruńskiej i Starowiejskiej. 

nr 609/2018 w sprawie: przyjęcia 
do realizacji projektu oraz 

wniesienia wkładu własnego do 
projektu pn.: „NIE - GŁUSI NA 

AKTYWNOŚĆ” o numerze 
RPMA.09.01.00-14-9816/17 

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” w ramach 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Realizacja w/w uchwały dokonuje się poprzez 
zawarcie stosownej umowy z Mazowiecką 
Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. 

nr 610/2018 w sprawie podziału 
Gminy Miasta Radomia na 5 

sektorów wywozowych do obsługi 
gospodarki odpadami komunalnymi. 

W dniu 7 marca 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 2340. 
Uchwała weszła w życie zgodnie z vacatio legis. 
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nr 611/2018 w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości. 

W dniu 7 marca 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 2341. 
Uchwała weszła w życie zgodnie z vacatio legis. 

nr 612/2018 w sprawie przyjęcia 
,,Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Miasta Radomia w 2018 r.’’ 

W dniu 7 marca 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 2342. 
Uchwała weszła w życie zgodnie z vacatio legis. 

nr 613/2018 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji 
"Powiatowego Programu 

Zapobiegania Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli 

i Porządku Publicznego na lata 
2015-2018" za 2017 rok 

W dniu 7 marca 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 2343. 

nr 614/2018 w sprawie likwidacji 
niektórych szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina 
Miasta Radomia 

Zrealizowana 

nr 615/2018 w sprawie likwidacji 
VIII Liceum Ogólnokształcącego im. 

Jana III Sobieskiego w Radomiu, 
ul. Jana III Sobieskiego 12 

Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia. 
Dyrektor szkoły został poinformowany o podjęciu 

uchwały. Szkoła została zlikwidowana z dniem 
31 sierpnia 2018 r. 

nr 616/2018 w sprawie przyjęcia 
przez Gminę Miasta Radomia do 
realizacji w 2018 roku zadań z 
zakresu administracji rządowej 

polegających na utrzymaniu grobów 
i cmentarzy wojennych na terenie 

Gminy Miasta Radomia. 

Uchwała jest realizowana poprzez podpisanie 
porozumienia przez Wojewodę Mazowieckiego. 

 

nr 617/2018 w sprawie przyjęcia 
od Powiatu Radomskiego zadania 

w zakresie prowadzenia 
powiatowej biblioteki publicznej 

Uchwała jest w trakcie realizacji. 
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nr 618/2018 w sprawie przyjęcia 
planu nadzoru nad żłobkami, 

klubami dziecięcymi oraz dziennymi 
opiekunami 

Przedmiotowa Uchwała realizowana jest na 
bieżąco. 

nr 619/2018 w sprawie ustalenia 
Statutu Żłobka "Radomirek". 

Uchwała realizowana jest zgodnie z jej zapisami. 

nr 620/2018 w sprawie przyjęcia 
Programu Wspierania Rodziny dla 

Miasta Radomia na lata 2018 – 
2020 

Przedmiotowa Uchwała realizowana jest na 
bieżąco. 

nr 621/2018 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 173/2015 Rady 

Miejskiej w Radomiu z dnia 31 
sierpnia 2015 r. w sprawie nadania 
statutów placówkom opiekuńczo - 
wychowawczym typu rodzinnego 

w Radomiu 

Przedmiotowa Uchwała realizowana jest na 
bieżąco. 

nr 622/2018 w sprawie podziału 
środków z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację 

przez powiat zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 

w 2018 roku 

Przedmiotowa Uchwała realizowana jest na 
bieżąco. 

nr 623/2018 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność 

Prezydenta Miasta Radomia. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
w Radomiu. 

13 marca 2018 r. 
nr 624/2018 w sprawie: zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Radomia na lata 2018 

– 2037. 

Zrealizowana. 

nr 625/2018 w sprawie: dokonania 
zmian w Uchwale Budżetowej na 

2018 rok. 
Zrealizowana. 

nr 626/2018 w sprawie: 
wprowadzenia zmian w budżecie 

Miasta Radomia na 2018 rok. 
Zrealizowana. 

nr 627/2018 w sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Radomia na lata 2018 
– 2037. 

Zrealizowana. 
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20 marca 2018 r. 
nr 628/2018 w sprawie: zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Radomia na lata 2018 

– 2037. 

Zrealizowana. 

nr 629/2018 w sprawie: 
wprowadzenia zmian w budżecie 

Miasta Radomia na 2018 rok. 
Zrealizowana. 

26 marca 2018 r. 
nr 630/2018 w sprawie: dokonania 

zmian w Uchwale Budżetowej na 
2018 rok. 

Zrealizowana. 

nr 631/2018 w sprawie podziału 
Gminy Miasta Radomia na okręgi 
wyborcze w wyborach do rady 

gminy – miasta na prawach powiatu. 

Uchwała weszła w życie zgodnie z vacatio legis. 

nr 632/2018 sprawie wyrażenia 
zgody na włączenie do obszaru 

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej EURO-PARK 

WISŁOSAN - Podstrefa Radom 
nieruchomości położonej na terenie 

Gminy Miasta Radomia. 

Zgodnie z procedurą dot. rozszerzenia specjalnych 
stref ekonomicznych, przedmiotowa Uchwała 

została przesłana w dniu 3 kwietnia 2018 r. do 
Agencji Rozwoju Przemysłu SA o/Tarnobrzeg. 
Agencja, jako zarządzający TSSE EURO PARK 

WISŁOSAN jest podmiotem odpowiedzialnym za 
przygotowanie stosownego wniosku, który 
następnie zostanie złożony w Ministerstwie 

Inwestycji i Rozwoju. Uchwała Rady Miejskiej jest 
niezbędnym załącznikiem do w/w wniosku. 

nr 633/2018 w sprawie wyrażenia 
zgody na przedłużenie umowy 

administrowania nieruchomości 
położonej w Radomiu przy ul. 

Suchej, oznaczonej, jako działka nr 
2/1 o pow. 18.4179 m2, 

stanowiącej własność Gminy Miasta 
Radomia, na okres do dnia 31 

grudnia 2025 roku. 

W trakcie realizacji. 

nr 634/2018 w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie Gminy 
Miasta Radomia do spółki pod 

nazwą MDR Radom Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. 
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nr 635/2018 w sprawie 
przekazania środków finansowych 
na rekompensaty pieniężne za czas 

służby przekraczający normę, dla 
policjantów Komendy Miejskiej 

Policji w Radomiu. 

Uchwała jest realizowana poprzez podpisanie 
porozumienia z Mazowieckim Komendantem 

Wojewódzkim Policji w Radomiu. 
 

nr 636/2018 w sprawie 
ustanowienia pomnika przyrody. 

W dniu 4 kwietnia 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 3338. 
Uchwała weszła w życie zgodnie z vacatio legis. 

 

nr 637/2018 w sprawie przyjęcia 
harmonogramu planowanych 

działań w 2018 roku w ramach 
„Samorządowego Programu Na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
Miasta Radomia na lata 2014 – 

2018”. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 
 

 

 

nr 638/2018 w sprawie 
wprowadzenia zmian do Statutu 

Radomskiej Rady Seniorów. 

Uchwała jest w trakcie realizacji przez Radomską 
Radę Seniorów. 

 

nr 639/2018 w sprawie przyjęcia 
Radomskiego Programu na Rzecz 
Seniorów - „Siła w Seniorach” na 

lata 2018-2023. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 
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nr 640/2018 zmieniająca uchwałę 
nr 304/2016 Rady Miejskiej 

w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016 
r. w sprawie tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli oraz 

obniżania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć niektórych nauczycieli w 
szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Miasta 
Radomia. 

Zrealizowana 
. 

nr 641/2018 w sprawie nadania 
nazwy ulicy w mieście Radomiu. 

W dniu 4 kwietnia 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 3338. 
Uchwała weszła w życie zgodnie z vacatio legis 

 

nr 642/2018 w sprawie zmiany 
Statutu Miasta Radomia. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
w Radomiu. 

 

nr 643/2018 w sprawie odwołania 
wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej 

w Radomiu. 
Zrealizowana. 

nr 644/2018 w sprawie wyboru 
wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej w Radomiu. 
Zrealizowana. 
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nr 645/2018 w sprawie przyjęcia 
do realizacji projektu pn.: „Mamo, 

Tato Wracaj do Pracy ! ” 
współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi 

priorytetowej VIII „Rozwój rynku 
pracy”, Działanie 8.3 „Ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej 
osób sprawujących opiekę nad 

dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1 
„Ułatwianie powrotu do aktywności 

zawodowej” oraz określenia 
wysokości środków finansowych 

przeznaczonych przez Gminę Miasta 
Radomia na realizację tego projektu. 

Uchwała będzie realizowana po podpisaniu umowy 
o dofinansowanie projektu pn. „Mamo, Tato Wracaj 

do Pracy ! ” 

nr 646/2018 w sprawie: 
wprowadzenia zmian w budżecie 

Miasta Radomia na 2018 rok. 
Zrealizowana. 

nr 647/2018 w sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Radomia na lata 2018 
– 2037. 

Zrealizowana. 

3 kwietnia 2018 r. 
nr 648/2018 w sprawie: zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Radomia na lata 2018 

– 2037. 

Zrealizowana. 

nr 649/2018 w sprawie: 
wprowadzenia zmian w budżecie 

Miasta Radomia na 2018 rok. 
Zrealizowana. 

23 kwietnia 2018 r. 

nr 650/2018 w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie 

Miasta Radomia na 2018 rok, 
Zrealizowana. 

nr 651/2018 w sprawie dokonania 
zmian w Uchwale Budżetowej na 

2018 rok, 
Zrealizowana. 

nr 652/2018 w sprawie dokonania 
zmian w uchwale Budżetowej na 

2018 rok, 
Zrealizowana. 
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nr 653/20018 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Radomia na lata 2018 
– 2037, 

Zrealizowana. 

nr 654/2018r. w sprawie  
utworzenia na terenie Miasta 

Radomia stałych obwodów 
głosowania, 

Zrealizowana 
 

nr 655/2018r. w sprawie  zmiany 
Uchwały Nr 572/2017 Rady 

Miejskiej w Radomiu z dnia 27 
listopada 2017 r. w sprawie 

zatwierdzenia projektu pn. „Bliżej 
rodziny - wzmocnienie rodzin i 

pieczy zastępczej” 
współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach IX Osi 

Priorytetowej- Wspieranie 
włączenia społecznego i walka z 
ubóstwem, Działania 9.2 - Usługi 

społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 – 
Zwiększenie dostępności usług 

społecznych Regionalnego 
Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014 - 2020 oraz określenia 
wysokości środków finansowych 

przeznaczonych przez Gminę Miasta 
Radomia na realizację tego projektu, 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 
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nr 656/2018r. w sprawie  zmiany 
Uchwały nr 539/2017 Rady 

Miejskiej w Radomiu z dnia 25 
września 2017 roku w sprawie 

zatwierdzenia projektu pn. „Nowe 
kwalifikacje, lepsza przyszłość” 

współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Działania 
9.1 Aktywizacja społeczno-

zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu IX Osi Priorytetowej – 
Wspieranie włączenia społecznego i 

walka z ubóstwem Regionalnego 
Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014 - 2020 oraz określenia 
wysokości środków finansowych 

przeznaczonych przez Gminę Miasta 
Radomia na realizację tego projektu. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 

nr 657/2018r. w sprawie 
przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych drzewa uznanego 
za pomnik przyrody. 

W dniu 2 maja 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 4831 
Uchwała weszła w życie zgodnie z vacatio legis 

W dniu 2 maja 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 4831 i 
weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. Informacja w przedmiotowej sprawie 
została przekazana do Zakładu Usług 

Komunalnych, Wydziału Gospodarki Komunalnej i 
Lokalowej oraz do Biura Miejskiego Konserwatora 
Przyrody celem podjęcia działań w odniesieniu do 

drzewa objętego ww. Uchwałą. 

nr 658/2018r. w sprawie 
przekazania środków finansowych 
na rekompensaty pieniężne za czas 

służby przekraczającą normę, dla 
policjantów Komendy Miejskiej 

Policji w Radomiu. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. 
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nr 659/2018r. w sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej dla Miasta 
Radomia na lata 2018 - 2020, 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 

nr 660/2018r. w sprawie przyjęcia 
oceny z rocznej działalności 

rehabilitacyjnej i wykorzystania 
środków finansowych przez 
warsztaty terapii zajęciowej 
działające na terenie Miasta 

Radomia w 2017 roku, 

Zrealizowana. 

nr 661/2018r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 388/2016 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 7 
listopada 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia projektu ''Czas na 
aktywność!" współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Działania 

9.1 Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu IX Osi Priorytetowej - 
Wspieranie włączenia społecznego 
i walka z ubóstwem Regionalnego 

Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014 - 2020 oraz określenia 
wysokości środków finansowych 

przeznaczonych przez Gminę Miasta 
Radomia na realizację tego projektu, 

zmienionej Uchwałą Nr 446/2017 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 

marca 2017 r., oraz Uchwałą Nr 
573/2017 Rady Miejskiej 

w Radomiu z dnia 27 listopada 
2017 r. 

Zrealizowana. 
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nr 662/2018r. w sprawie  zmiany 
uchwały nr 75/2011 Rady Miejskiej 
w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r.  

w sprawie zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych i ustalenia 
przebiegu dróg gminnych na terenie 

Miasta Radomia, 

W dniu 2 maja 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 4832. 
Uchwała weszła w życie zgodnie z vacatio legis 

W dniu 2 maja 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 4832 i 
weszła w życie z dniem 16 maja 2018 r. 

nr 663/2018r. w sprawie zaliczenia 
dróg do kategorii dróg powiatowych 

oraz pozbawienia kategorii dróg 
powiatowych i ustalenia przebiegu 

dróg powiatowych na terenie 
Miasta Radomia. 

W dniu 2 maja 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 4833. 
Uchwała weszła w życie zgodnie z vacatio legis 

W dniu 2 maja 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 4833 i 
weszła w życie z dniem 16 maja 2018 r. 

nr 664/2018r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność 

Prezydenta Miasta Radomia, 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 
Wykonanie Uchwały powierzone zostało 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Radomiu. 

nr 665/2018r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność 

Prezydenta Miasta Radomia, 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 
Wykonanie Uchwały powierzone zostało 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Radomiu. 

nr 666/2018r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność 

Prezydenta Miasta Radomia, 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 
Wykonanie Uchwały powierzone zostało 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Radomiu. 

nr 667/2018r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność 

Prezydenta Miasta Radomia, 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 
Wykonanie Uchwały powierzone zostało 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Radomiu. 

nr 668/2018r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność 

Prezydenta Miasta Radomia. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 
Wykonanie Uchwały powierzone zostało 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Radomiu. 
28 maja 2018 r.  
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nr 669/2018 w sprawie: 
wprowadzenia na terenie Gminy 
Miasta Radomia Programu „Karta 

Rodziny z Dzieckiem 
Niepełnosprawnym”. 

W trakcie realizacji. 
W trakcie realizacji. Trwa wdrażanie 

przedmiotowego „Programu…” 

nr 670/2018 w sprawie przyjęcia 
Programu ochrony środowiska 

przed hałasem dla miasta Radomia 

W dniu 4 czerwca 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 5873 
 

W dniu 4 czerwca 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 5873. 
Ponadto z realizacji przedmiotowego „Programu 

(…)”, zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, co 2 

lata będą sporządzane raporty. 

nr 671/2018 w sprawie: 
wprowadzenia zmian w budżecie 

Miasta Radomia na 2018 rok. 
Zrealizowana. 

nr 672/2018 w sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Radomia na lata 2018 
– 2037. 

Zrealizowana. 

nr 673/2018 w sprawie: dokonania 
zmian w Uchwale Budżetowej na 

2018 rok. 
Zrealizowana. 

nr 674/2018 w sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Radomia na lata 2018 
– 2037. 

Zrealizowana. 

nr 675/2018 w sprawie: 
wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Miasta Radomia na 2018 rok. 
Zrealizowana. 

nr 676/2018 w sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Radomia na lata 2018 
– 2037. 

Zrealizowana. 



134 
 

nr 677/2018 w sprawie określenia 
warunków i trybu składania 

informacji i deklaracji na podatek od 
nieruchomości, rolny i leśny oraz 
deklaracji na podatek od środków 

transportowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej 

Uchwała jest w trakcie realizacji. 

nr 678/2018 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 

studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

gminy Radom 

W trakcie realizacji. 
 

Rozpoczęto procedurę sporządzenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Radom. 

nr 679/2018 w sprawie 
przyznawania pomocy materialnej 
dla studentów uczelni wyższych 

przygotowujących się do podjęcia 
zatrudnienia na terenie miasta 

Radomia 

W dniu 4 czerwca 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 5875. 
Uchwała weszła w życie zgodnie z vacatio legis 

. 

nr 680/2018 w sprawie wyrażenia 
zgody na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpieli na terenie Gminy Miasta 

Radomia w 2018 roku 

Zrealizowana 
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nr 681/2018 w sprawie ustalenia 
Statutu Żłobka "Radomirek". 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 

nr 682/2018 w sprawie nadania 
statutu Ośrodkowi Kultury i Sztuki 
„Resursa Obywatelska” w Radomiu 

W dniu 4 czerwca 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 5878. 
Uchwała weszła w życie zgodnie z vacatio legis 

 

nr 683/2018 w sprawie nadania 
nazwy ulicy w mieście Radomiu. 

W dniu 4 czerwca 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 5879. 
Uchwała weszła w życie zgodnie z vacatio legis 

 

nr 684/2018 w sprawie przyjęcia i 
ogłoszenia tekstu jednolitego 

Statutu Miasta Radomia. 
W trakcie realizacji. 

11  czerwca 2018 r. 

nr 685/2018 w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Miasta Radomia na 2018 rok. 
Zrealizowana. 

nr 686/2018 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Radomia na lata 2018 
– 2037. 

Zrealizowana. 

nr 687/2018 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Gminą Miasta Radomia a 
Zarządem Powiatu Radomskiego 

w sprawie przekazania 
Prezydentowi Miasta Radomia 

zarządzania częścią drogi 
powiatowej nr 3528W w oraz 

prowadzenia zadania pod nazwą 
„budowa odcinka drogi powiatowej 

nr 3528W” celu zachowania 
ciągłości komunikacyjnej, w związku 

z realizacją inwestycji pn. 
„Rozbudowa lotniska Radom” 

 
Uchwała w trakcie realizacji. 

 
 

18 czerwca 2018 r. 
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nr 688/2018 w sprawie: 
wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Miasta Radomia na 2018 rok. 
Zrealizowana. 

nr 689/2018 w sprawie: 
wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Miasta Radomia na 2018 rok. 
Zrealizowana. 

nr 690/2018 w sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Radomia na lata 2018 
– 2037. 

Zrealizowana. 

nr 691/2018 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 436/2012 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 

03.12.2012 r. zmienionej Uchwałą 
Nr 143/2015 Rady Miejskiej w 

Radomiu z dnia 26.06.2015 r. w 
sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

„Potkanów” 

 
 

Uchwała jest w trakcie realizacji przez Miejską 
Pracownię Urbanistyczną. 

nr 692/2018 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia 
między Gminą Miasta Radomia a 

Gminą Kowala w zakresie realizacji 
zadania z pomocy społecznej 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 

nr 693/2018 w sprawie 
pozbawienia kategorii drogi gminnej 

odcinka ulicy Nadrzecznej na 
terenie miasta Radomia. 

W dniu 26 czerwca 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 6479. 
Uchwała weszła w życie zgodnie z vacatio legis 

 

nr 694/2018 w sprawie 
przekazania do prowadzenia 

Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
szkół wchodzących w skład Zespołu 

Szkół Agrotechnicznych 
i Gospodarki Żywnościowej im. 

Władysława Stanisława Reymonta 
w Radomiu 

Przedmiotowa Uchwała wraz z uchwałą Rady 
Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne 

przekazania na rzecz Skarbu Państwa mienia 
będącego w użytkowaniu przez szkołę, będzie 

podstawą zawarcia porozumienia pomiędzy 
Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Gminą Miasta 

Radomia, w spr. przekazania z dniem 1 stycznia 
2019 r. Zespołu Szkół Agrotechnicznych i 

Gospodarki Żywnościowej w Radomiu. 
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nr 695/2018 w sprawie zamiaru 
przekształcenia Przedszkola 

Publicznego Nr 19 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Radomiu, ul. 

Batalionów Chłopskich 18, poprzez 
przeniesienie jego siedziby 

 
Zrealizowana 

 

nr 696/2018 w sprawie zmiany 
uchwały nr 640/2018 Rady 

Miejskiej w Radomiu z dnia 26 
marca 2018 r. zmieniającej uchwałę 

nr 304/2016 z dnia 18 kwietnia 
2016 r. w sprawie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli oraz 

obniżania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć niektórych nauczycieli 
w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Miasta 
Radomia 

Zrealizowana 
Realizacja Uchwały nastąpi z dniem 1 września 

2018 r. 

nr 697/2018 zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyznawania pomocy 
materialnej dla studentów uczelni 

wyższych przygotowujących się do 
podjęcia zatrudnienia na terenie 

miasta Radomia 

W dniu 26 czerwca 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 6481. 
Uchwała weszła w życie zgodnie z vacatio legis 

 

nr 698/2018 w sprawie udzielenia 
zwolnienia z podatku od 

nieruchomości stanowiącego 
regionalną pomoc inwestycyjną na 
inwestycję początkową w zakresie 
nowo wybudowanych budynków 

biurowych. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 
 

nr 699/2018 w sprawie ustalenia 
zasad usytuowania punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych 
na terenie miasta Radomia 

Uchwała realizowana jest na bieżąco 
. 
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nr 700/2018 w sprawie ustalenia 
maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży oraz w miejscu 

sprzedaży na terenie miasta 
Radomia 

Uchwała realizowana jest na bieżąco 
 

nr 701/2018 w sprawie: przyjęcia 
raportu o sytuacji ekonomiczno-

finansowej Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. dr Tytusa 

Chałubińskiego w Radomiu- 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Radomiu. 

Zrealizowana. 

nr 702/2018 w sprawie: przyjęcia 
raportu o sytuacji ekonomiczno-

finansowej Radomskiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w 

Radomiu- Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Radomiu. 

Zrealizowana. 

nr 703/2018 w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego Statutu Miasta 

Radomia. 

Zrealizowana 
. 

nr 704/2018 w sprawie 
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 

284/2012 Rady Miejskiej w 
Radomiu z dnia 27 lutego 2012 r. 
w sprawie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie miasta 

Radomia 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 
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nr 705/2018 w sprawie przyjęcia 
do realizacji projektu oraz 

wniesienia wkładu własnego do 
projektu pn.: Świetlica „FAN - FARA” 

nr projektu RPMA.09.02.01-14-
A147/18 współ-finansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi 

priorytetowej IX „Wspieranie 
włączenia społecznego i walka z 
ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi 

społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 
„Zwiększenie dostępności usług 

społecznych”. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 

nr 706/2018 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność 

Prezydenta Miasta Radomia 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 
. 

nr 707/2018 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność 

Prezydenta Miasta Radomia 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 
 

nr 708/2018 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność 

Prezydenta Miasta Radomia 
(Dyrektora MOPS-u w Radomiu) 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 
 

nr 709/2018 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność 

Prezydenta Miasta Radomia 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 
 

nr 710/2018 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność 

Prezydenta Miasta Radomia 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 
 

nr 711/2018 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność 

Prezydenta Miasta Radomia. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

26 czerwca 2018 r. 
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nr 712/2018 w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargu i zawarcie przez Gminę 
Miasta Radomia z podmiotem 

zarządzającym lotniskiem cywilnym 
użytku publicznego umowy 

dzierżawy na czas oznaczony, 
tj. do dnia 08.09.2040 r. 

Zrealizowana 
W dniu 3 lipca 2018 r. została zawarta umowa 

dzierżawy. 

nr 713/2018 w sprawie: 
wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Miasta Radomia na 2018 rok. 
Zrealizowana. 

nr 714/2018 w sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Radomia na lata 2018 
– 2037. 

Zrealizowana. 

2 lipca 2018 r. 

nr 715/2018 w sprawie nadania 
tytułu Honorowego Obywatela 

Miasta Radomia. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 
 

nr 716/2018 w sprawie: 
wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Miasta Radomia na 2018 rok. 
Zrealizowana. 

nr 717/2018 w sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Radomia na lata 2018 
– 2040. 

Zrealizowana. 

nr 718/2018 w sprawie przyjęcia 
projektu regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Miasta Radomia w 

celu przekazania go do 
zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 
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nr 719/2018 w sprawie likwidacji 
jednostki budżetowej – Żłobek 

,,Radomirek” w Radomiu przy ul. 
Polskiego Czerwonego Krzyża 13 

oraz utworzenia jednostki 
budżetowej Miejski Zespół Żłobków 
„Radomirek” w Radomiu i nadania 

Statutu. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 

nr 720/2018 w sprawie ustalenia 
wysokości opłat w żłobkach 

wchodzących w skład Miejskiego 
Zespołu Żłobków ,,Radomirek” w 

Radomiu 

Uchwała realizowana jest na bieżąco 

 

nr 721/2018 w sprawie wyrażenia 
zgody na rozwiązanie umowy 

o pracę z radną. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 
 

23 lipca 2018 r. 
nr 722/2018 w sprawie: zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Radomia na lata 2018 

– 2040. 

Zrealizowana. 

27 sierpnia 2018 r. 

nr 723/2018 w sprawie 
wprowadzenia na terenie Gminy 
Miasta Radomia Programu „Karta 

Rodziny Osoby 
z Niepełnosprawnością”. 

Uchwała w trakcie realizacji. 
 

nr 724/2018 w sprawie: dokonania 
zmian w Uchwale Budżetowej na 

2018 rok. 
Zrealizowana. 

nr 725/2018 w sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Radomia na lata 2018 
– 2040. 

Zrealizowana. 
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nr 726/2018 w sprawie 
zatwierdzenia projektu 

"Przedszkolaczki - Radomiaczki" 
współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi 

Priorytetowej X Edukacja dla 
rozwoju regionu, Działanie 10.1 

Kształcenie rozwój dzieci i 
młodzieży Poddziałanie 10.1.4 

Edukacja przedszkolna 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 
oraz określenia wysokości środków 
finansowych przeznaczonych przez 
Gminę Miasta Radomia na realizację 

tego projektu. 

Uchwała w trakcie realizacji. 
 
 

nr 727/2018 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
„Potkanów – etap I”. 

W dniu 3 września 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 8344. 
Uchwała weszła w życie zgodnie z vacatio legis 

 
 

nr 728/2018 w sprawie aktualności 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

gminy Radom oraz miejscowych 
planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Uchwała w trakcie realizacji. 
 
 

nr 729/2018 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

„Brzustówka - Północ”. 

Uchwała w trakcie realizacji. 
 
 

nr 730/2018 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

„Jeżowa Wola - Wschód”. 

Uchwała w trakcie realizacji. 
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nr 731/2018 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

„Wólka Klwatecka”. 

Uchwała w trakcie realizacji. 
 
 

nr 732/2018 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie na okres 30 lat 
umowy użyczenia nieruchomości 

zabudowanej, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Radomia, położonej w 
Radomiu przy ulicy mjr. Jana Piwnika 

- „Ponurego” 3. 

Uchwała w trakcie realizacji. 
 
 

nr 733/2018 w sprawie zmian w 
podziale Gminy Miasta Radomia 

na stałe obwody głosowania. 

W dniu 3 września 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 8345. 
Uchwała weszła w życie zgodnie z vacatio legis 

 

nr 734/2018 w sprawie utworzenia 
odrębnych obwodów głosowania na 
terenie Miasta Radomia w wyborach 

do rad gmin, rad powiatów, 
sejmików województw i rad dzielnic 

m. st. Warszawy oraz wyborów 
wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast. 

W dniu 3 września 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dziennik Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 8346. 
Uchwała weszła w życie zgodnie z vacatio legis 

 
 

nr 735/2018 w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Miasta 

Radomia. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco 
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nr 736/2018 w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług na terenie Gminy 
Miasta Radomia w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco 

 
 
 

nr 737/2018 w sprawie określenia 
terenu działania poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, w 
tym poradni specjalistycznej, 

prowadzonych przez Gminę Miasta 
Radomia. 

W dniu 3 września 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 8349. 
Uchwała weszła w życie zgodnie z vacatio legis 

 
 

nr 738/2018 w sprawie 
przystąpienia Gminy Miasta 

Radomia - miasta na prawach 
powiatu - do programu 

Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych pn. "Zajęcia 
klubowe w WTZ". 

Uchwała w trakcie realizacji. 
 
 

nr 739/2018 w sprawie zmiany 
podziału środków z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację 

przez powiat zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 

w 2018 roku. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 

nr 740/2018 w sprawie: 
zatwierdzenia programu 

naprawczego Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. dr Tytusa 

Chałubińskiego w Radomiu- 
Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Radomiu na lata 2018-2020. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. 
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nr 741/2018 w sprawie: przyjęcia 
do realizacji projektu oraz 

wniesienia wkładu własnego do 
projektu pn.: Przyjazny Dom” 

nr projektu RPMA.09.02.01-14-
a700/18 współ-finansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi 

priorytetowej IX „Wspieranie 
włączenia społecznego i walka z 
ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi 

społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 
„Zwiększenie dostępności usług 

społecznych”. 

Zrealizowana. 

4 września 2018 r. 

nr 742/2018 w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Miasta Radomia na 2018 rok. 
Zrealizowana. 

nr 743/2018 w sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Radomia na lata 2018 
– 2040. 

Zrealizowana. 

24 września 2018 r. 
nr 744/2018 w sprawie: dokonania 

zmian w Uchwale Budżetowej na 
2018 rok. 

Zrealizowana. 

nr 745/2018 w sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Radomia na lata 2018 
– 2040. 

Zrealizowana. 

nr 746/2018 w sprawie 
upoważnienia Prezydenta Miasta 

Radomia do przeprowadzenia 
postępowania w celu wyboru 

podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego Gminy 

Miasta Radomia za lata 2018-2019. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. 
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nr 747/2018 w sprawie zmiany 
uchwały nr 517/2017 Rady 

Miejskiej w Radomiu z dnia 28 
sierpnia 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
„Wośniki” 

Zrealizowana. 

nr 748/2018 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
„Wośniki”. 

W dniu 28 września 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 9156. 
Uchwała weszła w życie zgodnie z vacatio legis 

 
 

nr 749/2018 w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie ustalenia zasad 

wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Miasta Radomia. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco 

 
 

nr 750/2018 w sprawie udzielenia 
bonifikaty przy sprzedaży lokalu 

mieszkalnego nr 9 przy ul. 
Zientarskiego 8 w Radomiu. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco 

 
 

nr 751/2018 w sprawie zmiany 
podziału środków z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację 

przez powiat zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 

w 2018 roku. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 

nr 752/2018 w sprawie nadania 
nazwy ulicy w mieście Radomiu. 

W dniu 28 września 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 9157. 
Uchwała weszła w życie zgodnie z vacatio legis 
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nr 753/2018 w sprawie zmiany 
nazwy ulicy w mieście Radomiu. 

W dniu 28 września 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 9158. 
Uchwała weszła w życie zgodnie z vacatio legis 

 
 

nr 754/2018 w sprawie wyrażenia 
zgody na wzniesienie i lokalizację 
pomnika – figury postaci literackiej 

Onufrego Zagłoby. 

Uchwała w trakcie realizacji. 
 
 

nr 755/2018 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. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 

 
 

nr 756/2018 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy 

użyczenia nieruchomości Skarbu 
Państwa, położonej w Gminie Gózd, 

obręb 0006 – Kiedrzyn, na czas 
oznaczony, tj. do dnia 08.09.2040 r. 

Zrealizowana 
 

27 września 2018 r. 
nr 757/2018 w sprawie: dokonania 

zmian w Uchwale Budżetowej 
na 2018 rok. 

Zrealizowana. 

nr 758/2018 w sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Radomia na lata 2018 
– 2040. 

Zrealizowana. 

19 listopada 2018 r. 

nr I/1/2018 w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Radomiu. 
Zrealizowana. 

20 listopada 2018 r. 
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nr II/2/2018 w sprawie wyboru 
wiceprzewodniczących Rady 

Miejskiej w Radomiu. 
Zrealizowana. 

nr II/3/2018 w sprawie: powołania 
Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 
nr II/4/2018 w sprawie: powołania 

Przewodniczącego Komisji 
Budżetowej Rady Miejskiej w 

Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

. 
nr II/5/2018 w sprawie: powołania 

Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki Rady Miejskiej w 

Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr II/6/2018 w sprawie: powołania 
Przewodniczącego Komisji Ochrony 
i Kształtowania Środowiska Rady 

Miejskiej w Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr II/7/2018 w sprawie: powołania 
Przewodniczącego Komisji Edukacji 

Rady Miejskiej w Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 
nr II/8/2018 w sprawie: powołania 
Przewodniczącego Komisji Sportu 

i Turystyki Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr II/9/2018 w sprawie: powołania 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Miasta Rady Miejskiej w Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr II/10/2018 w sprawie: powołania 
Przewodniczącego Komisji Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Rodziny Rady 

Miejskiej w Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr II/11/2018 w sprawie: powołania 
Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr II/12/2018 w sprawie: powołania 
Przewodniczącego Komisji Kultury i 
Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 
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nr II/13/2018 w sprawie: powołania 
Przewodniczącego Komisji 

Regulaminowej i Spraw Radnych 
Rady Miejskiej w Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr II/14/2018 w sprawie: powołania 
Przewodniczącego Komisji Do 

Spraw Majątku Spółek Miejskich 
Rady Miejskiej w Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr II/15/2018 w sprawie: ustalenia 
składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 
nr II/16/2018 w sprawie: ustalenia 

składu osobowego Komisji 
Budżetowej Rady Miejskiej w 

Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 
nr II/17/2018 w sprawie: ustalenia 

składu osobowego Komisji 
Gospodarki Rady Miejskiej w 

Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr II/18/2018 w sprawie: ustalenia 
składu osobowego Komisji Ochrony 
i Kształtowania Środowiska Rady 

Miejskiej w Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr II/19/2018 w sprawie: ustalenia 
składu osobowego Komisji Edukacji 

Rady Miejskiej w Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 
nr II/20/2018 w sprawie: ustalenia 
składu osobowego Komisji Sportu 

i Turystyki Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr II/21/2018 w sprawie: ustalenia 
składu osobowego Komisji Rozwoju 
Miasta Rady Miejskiej w Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 
 

nr II/22/2018 w sprawie: ustalenia 
składu osobowego Komisji Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Rodziny Rady 

Miejskiej w Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 
. 
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Nr II/23/2018 w sprawie: ustalenia 
składu osobowego Komisji 

Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 
nr II/24/2018 w sprawie: ustalenia 
składu osobowego Komisji Kultury 

i Promocji Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr II/25/2018 w sprawie: ustalenia 
składu osobowego Komisji 

Regulaminowej i Spraw Radnych 
Rady Miejskiej w Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr II/26/2018 w sprawie: ustalenia 
składu osobowego Komisji Do 

Spraw Majątku Spółek Miejskich 
Rady Miejskiej w Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr II/27/2018 w sprawie: ustalenia 
składu osobowego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr II/28/2018 w sprawie zmiany 
Statutu Miasta Radomia. 

W dniu 26 listopada 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 11491. 
Uchwała weszła w życie zgodnie z vacatio legis 

 
 

nr II/29/2018 w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej w Radomiu 

Nr 768/2018 z dnia 15 
października 2018 r. w sprawie 

procedury wykonywania inicjatywy 
uchwałodawczej przez grupę 

mieszkańców. 

W dniu 26 listopada 2018 r. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego pod poz. 11491. 
Uchwała weszła w życie zgodnie z vacatio legis 

 

nr II/30/2018 w sprawie ustalenia 
wysokości wynagrodzenia dla Pana 

Radosława Witkowskiego- 
Prezydenta Miasta Radomia. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

27 listopada 2018 r. 
nr III/31/2018 w sprawie: 

dokonania zmian w Uchwale 
Budżetowej na 2018 rok. 

Zrealizowana. 
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11 grudnia 2018 r.  

nr IV/32/2018 w sprawie powołania 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, 
Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w 

Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr IV/33/2018 w sprawie powołania 
Przewodniczącego Komisji do spraw 
Polityki Senioralnej Rady Miejskiej 

w Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr IV/34/2018 w sprawie powołania 
Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr IV/35/2018 w sprawie powołania 
Przewodniczącego Komisji 

Budżetowej Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr IV/36/2018 w sprawie powołania 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Miasta Rady Miejskiej w Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr IV/37/2018 w sprawie: ustalenia 
składu osobowego Komisji do spraw 
Polityki Senioralnej Rady Miejskiej 

w Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr IV/38/2018 w sprawie ustalenia 
składu osobowego Komisji Edukacji, 
Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w 

Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr IV/39/2018 w sprawie ustalenia 
składu osobowego Komisji 

Gospodarki Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr IV/40/2018 w sprawie ustalenia 
składu osobowego Komisji Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Rodziny Rady 

Miejskiej w Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr IV/41/2018 w sprawie ustalenia 
składu osobowego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 
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nr IV/42/2018 w sprawie ustalenia 
składu osobowego Komisji 

Regulaminowej i Spraw Radnych 
Rady Miejskiej w Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr IV/43/2018 w sprawie ustalenia 
składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr IV/44/2018 w sprawie ustalenia 
składu osobowego Komisji Rozwoju 
Miasta Rady Miejskiej w Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

nr IV/45/2018 w sprawie ustalenia 
składu osobowego Komisji Kultury 

i Promocji Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr IV/46/2018 w sprawie ustalenia 
składu osobowego Komisji Ochrony 
i Kształtowania Środowiska Rady 

Miejskiej w Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr IV/47/2018 w sprawie ustalenia 
składu osobowego Komisji 

Budżetowej Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 
nr IV/48/2018 w sprawie ustalenia 

składu osobowego Komisji 
Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w 

Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr IV/49/2018 w sprawie ustalenia 
składu osobowego Komisji do spraw 

Majątku Spółek Miejskich Rady 
Miejskiej w Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

 

nr IV/50/2018 w sprawie przyjęcia 
Programu Współpracy Gminy Miasta 

Radomia z Organizacjami 
Pozarządowymi na 2019 rok. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco 
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nr IV/51/2018 w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2019 r. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 

nr IV/52/2018 w sprawie zmiany 
uchwały nr 173/2015 Rady 

Miejskiej w Radomiu z dnia 31 
sierpnia 2015 r. w sprawie nadania 
statutów placówkom opiekuńczo-

wychowawczym typu rodzinnego w 
Radomiu. 

Zrealizowana 
 

nr IV/53/2018 w sprawie zmiany 
podziału środków z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację 

przez powiat zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 

w 2018 roku. 

Zrealizowana. 

nr IV/54/2018 w sprawie zmiany 
uchwały nr 144/2011 Rady 

Miejskiej w Radomiu z dnia 20 
czerwca 2011 r. w sprawie 

powierzenia Miejskiemu 
Przedsiębiorstwu Komunikacji 

w Radomiu Spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością wykonywania 
zadania własnego Gminy Miasta 

Radomia z zakresu lokalnego 
transportu zbiorowego. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco 

 

nr IV/55/2018 w sprawie w 
przedmiocie zmiany uchwały Nr 

718/2018 z dnia 02 lipca 2018 r. w 
spawie przyjęcia projektu 

regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Miasta Radomia w celu 
przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu 



154 
 

nr IV/56/2018 w sprawie wyboru 
podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego Gminy 

Miasta Radomia za lata 2018-2019 

Zrealizowana. 

nr IV/57/2018 w sprawie dokonania 
zmian w Uchwale Budżetowej na 

2018 rok. 
Zrealizowana. 

nr IV/58/2018 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Radomia na lata 2018 
– 2040 

Zrealizowana. 

nr IV/59/2018 w sprawie emisji 
obligacji komunalnych Gminy Miasta 

Radomia 
Zrealizowana. 

18 grudnia 2018 r. 
nr V/60/2018 w sprawie: ustalenia 

składu osobowego Komisji 
Budżetowej Rady Miejskiej w 

Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu 

nr V/61/2018 w sprawie: ustalenia 
składu osobowego Komisji do spraw 

Majątku Spółek Miejskich Rady 
Miejskiej w Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu 

nr V/62/2018 w sprawie: ustalenia 
składu osobowego Komisji Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Rodziny Rady 

Miejskiej w Radomiu. 

Pozostawiona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Radomiu 

nr V/63/2018 w sprawie ustalenia 
na 2019 rok wysokości opłat za 

usunięcie i parkowanie pojazdu na 
parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów powstałych w 
przypadku odstąpienia od usunięcia 

pojazdu. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco 

 

nr V/64/2018 w sprawie 
ustanowienia lokalnego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania 
"Pomoc Gminy Miasta Radomia - 

posiłek w szkole i w domu" na lata 
2019-2023. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco 
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nr V/65/2018 w sprawie określenia 
zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim rządowym 
programem "Posiłek w szkole i w 

domu" na lata 2019-2023. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco 

 

nr V/66/2018 w sprawie 
podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy 
w zakresie dożywiania dla osób 
objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023 w 

formie świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco 

 

nr V/67/2018 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 125/2011 Rady 

Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 
2011 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w 

mieszkaniach chronionych 
i ośrodkach wsparcia zmienionej 

Uchwałą Nr 372/2016 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 26 

września 2016 r. 

 

nr V/68/2018 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie przez Gminę 
Miasta Radomia porozumienia 

międzygminnego z Gminą Zakrzew 
o powierzeniu Gminie Miasta 

Radomia zadania polegającego na 
organizacji przewozów 

w komunikacji miejskiej w granicach 
administracyjnych Gminy Zakrzew 

Uchwała w trakcie realizacji. 
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nr V/69/2018 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie przez Gminę 
Miasta Radomia porozumienia 

międzygminnego z Gminą Jedlnia-
Letnisko o powierzeniu Gminie 

Miasta Radomia zadania 
polegającego na organizacji 

przewozów w komunikacji miejskiej 
w granicach administracyjnych 

Gminy Jedlnia-Letnisko 

Uchwała w trakcie realizacji. 
 

nr V/70/2018 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie przez Gminę 
Miasta Radomia porozumienia 

międzygminnego z Gminą Kowala o 
powierzeniu Gminie Miasta Radomia 
zadania polegającego na organizacji 
przewozów w komunikacji miejskiej 

w granicach administracyjnych 
Gminy Kowala 

Uchwała w trakcie realizacji. 
 

nr V/71/2018 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie przez Gminę 
Miasta Radomia porozumienia 

międzygminnego z Gminą 
Skaryszew o powierzeniu Gminie 

Miasta Radomia zadania 
polegającego na organizacji 

przewozów w komunikacji miejskiej 
w granicach administracyjnych 

Gminy Skaryszew 

Uchwała w trakcie realizacji. 
 

nr V/72/2018 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie przez Gminę 
Miasta Radomia porozumienia 

międzygminnego z Gminą Gózd o 
powierzeniu Gminie Miasta Radomia 
zadania polegającego na organizacji 
przewozów w komunikacji miejskiej 

w granicach 
administracyjnychGminyGózd 

Uchwała w trakcie realizacji. 
. 
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nr V/73/2018 w sprawie: powołania 
Rady Społecznej Radomskiego 

Szpitala Specjalistycznego im. dr 
Tytusa Chałubińskiego w Radomiu 

ul. Lekarska 4 – Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Radomiu. 

Zrealizowana. 

nr V/74/2018 w sprawie powołania 
Rady Społecznej Radomskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w 
Radomiu ul. Tochtermana 1 – 
Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Radomiu. 

Zrealizowana. 

19 grudnia 2018 r. 
nr V/75/2018 w sprawie dokonania 

zmian w Uchwale Budżetowej na 
2018 rok. 

Zrealizowana. 

nr V/76/2018 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Radomia na lata 2018 
- 2040 

Zrealizowana. 

nr V/77/2018 w sprawie zmian w 
budżecie Gminy Miasta Radomia na 

2018 rok 
Zrealizowana. 

nr V/78/2018 w sprawie ustalenia 
wydatków budżetu Gminy Miasta 
Radomia, które w roku 2018 nie 

wygasają z upływem roku 
budżetowego. 

Zrealizowana. 

nr V/79/2018 - Uchwała 
Budżetowa na rok 2019. 

Zrealizowana. 

nr V/80/2018 w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Radomia na lata 2019 
- 2040 

Zrealizowana. 
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Rozdział VI. Informacja o realizacji zadań własnych gminy i powiatu nieujętych 
w dokumentach strategicznych. 

 

 Gmina, w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, realizuje zadania własne, 
które mają na celu zaspokojenie potrzeb wspólnoty oraz zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej wraz z organizacją przygotowań i przeprowadzania wyborów. 
Natomiast powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym 
wynikające z podstaw ustaw, które „nie mogą naruszać zakresu działania gminy”. 

Miasto Radom realizuje zadania własne gminy i powiatu, co wynika z faktu, iż jest 
miastem powiatowym. W tym rozdziale przedstawione zostały zadania własne gminy 
i powiatu wykraczające poza zakres tematyczny omówiony w rozdziałach poprzednich. 

6.1. Zadania z zakresu komunikacji 

6.1.1. Zadań własne gminy i powiatu z zakresu komunikacji: 

1) prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi w granicach 
administracyjnych miasta w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

W/w zadanie wynikające z art. 50a i 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym, 
polegające na usuwaniu pojazdów z drogi realizowano w sposób następujący: 

• zawarto umowę z przedsiębiorcą na usuwanie i prowadzenie 
całodobowego parkingu dla usuniętych pojazdów; 

• w trybie art. 50a w/w ustawy usunięto 20 pojazdów i wydano zezwolenia 
na odbiór 4 pojazdów; 

• w trybie art. 130a w/w ustawy usunięto 97 pojazdów i wydano 
zezwolenia na odbiór 79 pojazdów; 

• wydano 10 decyzji w sprawie zapłaty kosztów związanych z usuwaniem, 
przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu 
na podstawie uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat i kosztów 
za usunięcie, przechowywanie i odstąpienie od usunięcia;  

• w toku było 12 postępowań sądowych w sprawie orzeczenia przepadku 
na rzecz gminy pojazdów usuniętych w trybie art. 50a ustawy Prawo 
o ruchu drogowym oraz 14 w sprawie orzeczenia przepadku na rzecz 
gminy pojazdów usuniętych w trybie art. 130a.  
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2) Zadania związane z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów wynikające 
z przepisów ustawy  Prawo o ruchu drogowym: 

• przeprowadzono 27.036 postępowań w sprawie rejestracji pojazdów; 

• wydano 55.730 decyzji administracyjnych (w tym ok. 2500 decyzji 
o wyrejestrowaniu pojazdu,); 

• wydano 26.194 dowodów rejestracyjnych; 

• skreślono z ewidencji 12.223 pojazdy; 

• wydano 50 decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdów; 

• wydano 133 decyzje w sprawie wycofań czasowych pojazdów z ruchu. 

3) Zadania związane z wydawaniem, cofaniem, zatrzymywaniem i przywracaniem 
uprawnień do kierowania pojazdami wynikające z przepisów ustawy 
o kierujących pojazdami: 

• wydano 56.44 praw jazdy;  

• przeprowadzono 449 postępowań w sprawie zatrzymania prawa jazdy 
(jazda po alkoholu); 

• przeprowadzono 178 postępowań w sprawie zatrzymania prawa jazdy 
(za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym; 

• wydano 3.361 Profili Kandydata na Kierowcę; 

• przeprowadzono 21 postępowań w sprawie dłużników alimentacyjnych; 

• wydano 160 międzynarodowych praw jazdy; 

• przeprowadzono 385 postępowań w/s skierowania na badania lekarskie 
i psychologiczne; 

• przeprowadzono 205postępowania w sprawie skierowania na egzamin 
sprawdzający kwalifikacje; 

• przeprowadzono 154 postępowania w sprawie skierowania na kurs 
reedukacyjny; 

• wydano 48 zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. 

4) Zadania związane z nadzorem wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym, 
ustawy o kierujących pojazdami i ustawy Prawo przedsiębiorców: 

• przeprowadzono 32 kontrole Ośrodków Szkolenia Kierowców; 
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• wpisano do ewidencji 1 a skreślono 2 ośrodki szkolenia kierowców; 

• przyjęto 664 zgłoszenia przesyłane przez Ośrodki Szkolenia Kierowców; 

• wpisano do ewidencji 11 instruktorów nauki jazdy; 

• skreślono z ewidencji 11 instruktorów;  

• przedłużono ważność legitymacji 29 instruktorom; 

• przeprowadzono 25 kontroli Stacji Kontroli Pojazdów; 

• wydano 5 uprawnień diagnostom; 

• cofnięto  uprawnienia 3 diagnostom. 

 

6.1.2. Zadania własne z zakresu inwestycji drogowych 

W poniższej tabeli zaprezentowany został wykaz inwestycji drogowych, 
zrealizowanych w ramach zadań własnych: 

Rok 2018 

Lp. Nazwa zadania Termin wykonania 
Długość  
[m]  

1. Budowa ul. Czereśniowej 
listopad 2017 ÷ 
lipiec 2018 

581 

2. 
Ścieżki rowerowe na Gołębiowie i Glinicach – 
Budżet Obywatelski 

październik 2017 ÷ 
grudzień 2018 

1350 

3. 

Przebudowa drogi krajowej  
Nr 12 ul. NSZZ Solidarność  
i ul. Maratońskiej w Radomiu  
w ramach zadania Udogodnienia ruchu 
rowerowego 

kwiecień 2018 ÷ 
sierpień 2018 

885 

4. Przebudowa parkingu przy ul. Chrobrego 48 
czerwiec 2018 ÷ 
lipiec 2018 

- 

5. 
Przebudowa skrzyżowania ulic Wernera - Szarych 
Szeregów 

listopad 2017 ÷ 
czerwiec 2018 

500 

6. Przebudowa ul. Klonowica w Radomiu 
lipiec 2018 ÷ 
wrzesień 2018 

263 
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7. 
Przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy  
ul. Piastowskiej 6 w Radomiu 

sierpień 2018 ÷ 
wrzesień 2018 

- 

8. 
Budowa drogi dojazdowej od ul. Gospodarczej  
w Radomiu 

sierpień 2018 ÷ 
październik 2018 

320 

9. 
Budowa parkingu przy ul. Maratońskiej 3  
w Radomiu 

wrzesień 2018 ÷ 
październik 2018 

300 

10. Przebudowa przepustu w ul. Owalnej 
listopad 2017 ÷ 
marzec 2018 

15,62 

11. 
Przebudowa mostu  
na rz. Mlecznej w ciągu  
ul. Ofiar Firleja/Krzewień 

kwiecień 2018 ÷ 
sierpień 2018 

14,77 

12. Budowa ul. Redutowej 
lipiec 2018 ÷ 
listopad 2018 

137 

13. Rozbiórka i budowa kładki nad ul. Osiedlową 2 
kwiecień 2018 ÷ 
listopad 2018 

40 

14. 

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  

czerwiec 2018 ÷ 
wrzesień 2020 

5200 

15. 
Zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od 
ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego w Radomiu 
– etap I 

kwiecień 2018 ÷ 
październik 2019 

1097 

16. 
Budowa drogi dojazdowej do siedziby PSE ul. Anny 
Walentynowicz 

wrzesień 2018 ÷ 
listopad 2018 

340 

17. Budowa ul. Małcużyńskiego w Radomiu 
październik 2018 ÷ 
październik 2019 

1200 

18. 
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą 
geometrii na skrzyżowaniu ulic Mieszka I - 
Królowej Jadwigi - Brzustowska 

październik 2018 ÷ 
grudzień 2018 

- 

19. 
Budowa ul. Gołębiowskiej w Radomiu na odc. od  
ul. Zbrowskiego do ul. ks. Chodowicza 

październik 2018 ÷ 
grudzień 2018 

300 



162 
 

20. Przebudowa ul. Kierzkowskiej w Radomiu 
listopad 2018 ÷ 
czerwiec 2020 

2100 

21. 
Ścieżka rowerowa w ul. Grzecznarowskiego na 
odc. od ul. Kwiatkowskiego do połączenia z 
obwodnicą południową 

sierpień 2018 ÷ 
maj 2019 

860 

22. Radomski Program Drogowy - ul. Puszczańska 
kwiecień 2018 
÷maj 2018 

620 

23. Radomski Program Drogowy - ul. Bagienna 
maj 2018 ÷ 
czerwiec 2018 

320 

24. Radomski Program Drogowy - ul. Cichawy maj 2018 ÷ 
czerwiec 2018 

380 

25. Radomski Program Drogowy - ul. Ks. Ofiary 100 

26. Radomski Program Drogowy - ul. Komunalna 
maj 2018 ÷ 
maj 2018 

260 

27. Radomski Program Drogowy - ul. Altanowa 
kwiecień 2018 ÷ 
maj 2018 

70 

28. Radomski Program Drogowy - ul. Kurdwanów maj 2018 ÷ 
maj 2018 

100 

29. Radomski Program Drogowy - ul. Barlickiego 25-27 450 

30. Radomski Program Drogowy - ul. Marglowa maj 2018 ÷ 
czerwiec 2018 

170 

31. Radomski Program Drogowy - ul. Zachodnia 170 

32. Radomski Program Drogowy - ul. Mostowa 
maj 2018 ÷ 
czerwiec 2018 

1100 

33. Radomski Program Drogowy - ul. Kończycka 
maj 2018 ÷ 
lipiec 2018 

520 

34. Radomski Program Drogowy - ul. Garbarska 
maj 2018 ÷ 
lipiec 2018 

450 

35. Radomski Program Drogowy - ul. Kurpiowska  
czerwiec 2018 ÷ 
lipiec 2018 

300 

36. Radomski Program Drogowy - ul. Masztowa 
czerwiec 2018 ÷ 
lipiec 2018 

260 
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37. Radomski Program Drogowy - ul. Siarczyńskiego 
czerwiec 2018 ÷ 
sierpień 2018 

330 

38. Radomski Program Drogowy - ul. Hipoteczna 
czerwiec 2018 ÷ 
sierpień 2018 

280 

39. Radomski Program Drogowy - ul. Mieszka I 22A 
wrzesień 2018 ÷ 
październik 2018 

120 

40. Radomski Program Drogowy - ul. Skórzana 
sierpień 2018 ÷ 
wrzesień 2018 

140 

41. Radomski Program Drogowy - ul. Podleśna 
listopad 2018 ÷ 
grudzień 2018 

610 

42. Radomski Program Drogowy - ul. Piotra Skargi 14 lipiec 2018 ÷ 
wrzesień 2018 

120 

43. Radomski Program Drogowy - ul. Piotra Skargi 15 280 

44. 
Radomski Program Drogowy - ul. Piotra Skargi 8-
10 

lipiec 2018 ÷ 
sierpień 2018 

160 

45. 
Radomski Program Drogowy - ul. Błędowska 14- 
16 lipiec 2018 ÷ 

wrzesień 2018 

130 

46. 
Radomski Program Drogowy - ul. Błędowska 19- 
17 

250 

47. Radomski Program Drogowy - ul. Syrokomli 

sierpień 2018 ÷ 
październik 2018 

80 

48. 
Radomski Program Drogowy - ul. Wyścigowa 54-
56 

120 

49. 
Radomski Program Drogowy - ul. Wyścigowa 75 - 
75C 

80 

50. Radomski Program Drogowy - ul. Drzymały 100 
październik 2018 ÷ 
grudzień 2018 

250 

51. Radomski Program Drogowy - ul. Józefowska 
lipiec 2018 ÷ 
październik 2018 

1330 

52. Radomski Program Drogowy - ul. Banacha 130 
sierpień 2018 ÷ 
wrzesień 2018 

200 

53. Radomski Program Drogowy - ul. Godowska 79. 
listopad 2018 ÷ 
grudzień 2018 

150 
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54. Radomski Program Drogowy - ul. Wycecha wrzesień 2018 ÷ 
grudzień 2018 

820 

55. Radomski Program Drogowy - ul. Ziemowita 130 

56. Radomski Program Drogowy - ul. Wośnicka 13 sierpień 2018 ÷ 
październik 2018 

290 

57. Radomski Program Drogowy - ul. Wośnicka 23-25 300 

58. Radomski Program Drogowy - ul. Iglasta 
wrzesień 2018 ÷ 
grudzień 2018 

450 

59. Radomski Program Drogowy - ul. Radiowa 
sierpień 2018 ÷ 
październik 2018 

430 

60. Radomski Program Drogowy - ul. Skrajna 15 
wrzesień 2018 ÷ 
listopad 2018 

280 

61. 
Radomski Program Chodnikowy - ul. Królowej 
Jadwigi 

maj 2018 ÷ 
czerwiec 2018 

290 

62. Radomski Program Chodnikowy - ul. Jasińskiego 
czerwiec 2018 ÷ 
lipiec 2018 

100 

63. Radomski Program Chodnikowy - ul. Piastowska 
październik 2018 ÷ 
listopad 2018 

360 

64. Radomski Program Chodnikowy - ul. Strzelecka 
listopad 2018 ÷ 
grudzień 2018 

620 

65. Radomski Program Chodnikowy - ul. Lechicka 
listopad 2018 ÷ 
grudzień 2018 

900 
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a. Zadania z zakresu budownictwa mieszkaniowego 

Gmina Miasta Radomia realizuje powyższe zadanie na podstawie  art. 4. 1.  ustawy z 
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z w/w dokumentami tworzenie warunków do 
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań 
własnych gminy. Gmina m. Radom   prowadziła w 2018 r. wynajem lokali mieszkalnych, 
socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych na rzecz osób, które spełniają kryteria 
ustalone w Uchwale Nr 279/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.11.2003r. w 
sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Miasta Radomia lub uzyskały uprawnienie do ich otrzymania na 
podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych. 

 W roku 2018 podpisanych zostało  143 umów na wynajem lokali mieszkalnych, 
322 umowy na wynajem lokali socjalnych oraz 9 umów na wynajem  pomieszczeń 
tymczasowych (w tym wynajem lokali na rzecz nowych najemców oraz regulacja 
uprawnień osób zamieszkujących już w lokalach). 

 

6.3. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 

 W ramach w/w zadań przeprowadzono: 

1. Formalno-techniczną obsługę wniosków oraz przygotowanie projektów uchwał 
w sprawie nadania nazw obiektom miejskim – 4 uchwały. 

2. Ustalanie numerów porządkowych, wydawanie zaświadczeń – łącznie 337. 

3.  Zakładanie, prowadzenie i udostępnianie ewidencji miejscowości, ulic i adresów 
(EMUiA) – 0. 

4. Prowadzenie postępowań w sprawach o zatwierdzenie projektów podziału 
nieruchomości – 194. 

5. Prowadzenie postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości – 1. 

6. Prowadzenie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
prowadzonego dla miasta Radomia, w tym ewidencji gruntów i budynków (EGiB): 

-    w ramach aktualizacji EGiB wprowadzono 7 465 zmian i wydano 193 decyzje; 

-  w ramach udostępniania informacji z EGiB udostępniono 8 178 informacji, w tym 758 
wypisów i wyrysów. 
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7. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, obejmujące zbiory danych 
przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące rejestru cen 
i wartości nieruchomości (RCiWN) – dokonano rejestracji rejestru cen wynikających 
z aktów notarialnych w ilości 1 695 oraz udostępniono informacje z RCiWN w liczbie 
149 wniosków. 

8. Udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych tworzonych na 
podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, obejmujące 
zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej i w bazach 
danych obiektów topograficznych: 

-  udzielanie informacji poprzez udostępnianie kopii baz, map i innych materiałów – 3 
763; 

-  udostępnianie materiałów zasobu dla wykonawstwa geodezyjnego – 3 820. 

9. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 642 
projekty. 

10. Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac 
geodezyjnych i kartograficznych przez wykonawców prac geodezyjnych – 3 717. 

11. Ewidencjonowanie prac geodezyjnych – 2 691. 

12. Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac 
geodezyjnych – 2 617. 

13.      Na nieruchomościach zajętych przez cmentarze zrealizowano inwestycje: 

- wykonano projekt koncepcyjny i zagospodarowania obiektów małej architektury 
w kwaterze L1-2; L2 na terenie Cmentarza Komunalnego w Radomiu, 

- opracowano dokumentację projektową wraz z budową oświetlenia na terenie 
Cmentarza Komunalnego w Radomiu przy ul. Ofiar Firleja 45, Dz. Nr 46, w formule 
zaprojektuj i wybuduj. 

 

 W 2018 roku zrealizowane zostały następujące zadania własne gminy: 

- przeprowadzono postępowania dotyczące 378 umów dzierżawy, najmu i użyczenia,  

- zbadano 336 podstaw prawnych nabycia nieruchomości oraz dokonano łącznie 305 
analiz stanów prawnych nieruchomości przygotowywanych do zbycia, jak również 
objętych wnioskami w ramach Budżetu Obywatelskiego, 

- ustanowiono prawo trwałego zarządu na nieruchomościach o łącznej powierzchni 
44 673m3 na rzecz jednostek organizacyjnych gminy, 
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- 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 zrealizowano: 

• 284 zadania związane z naliczeniem wysokości opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Radomia i Miasta na prawach 
powiatu – Radom, udzieleniem bonifikat od opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowych osobom fizycznym, jak również 
przesunięciem terminu płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntów Gminy Miasta Radomia, zmianą dotychczasowej stawki 
procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 
stanowiącego własność Gminy Miasta Radomia, a także przekształceniem prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; 

• 322 zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia i aktualizacji opłaty rocznej 
z tytułu użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości oddanych 
w użytkowanie wieczyste, stanowiących własność Gminy Miasta Radomia oraz 
Miasta na prawach powiatu – Radom. 

 

6.4. Zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego 

Realizacja lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej Radomia 
przedstawia się w następujących danych liczbowych: 

• Roczna ilość pasażerów - 42,5 mln; 

• Roczna praca przewozowa - 9,6 mln wozokilometrów; 

• Liczba autobusów według stanu inwentarzowego - 183 szt., w tym 38 szt. 
zasilanych paliwem alternatywnym CNG (wszystkie niskopodłogowe); 

• Długość linii komunikacyjnych - 354 km; 

• Długość sieci komunikacji zbiorowej - 191,9 km; 

• Liczba linii komunikacyjnych - 26 dziennych i 2 nocne; 

• Liczba przystanków na terenie miasta - 560 szt. 

Ponadto zrealizowano inwestycje polegające na rozwoju infrastruktury w zakresie 
zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu 
Radomskiego. 
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6.5. Zadania z zakresu edukacji 

 Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty - organ wykonawczy jednostki 
samorządu terytorialnego corocznie przedstawia organowi stanowiącemu jednostki 
samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej 
jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów. 
W przypadku zainteresowania pogłębioną tematyką, informacja jest dostępna na 
stronach BIP Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

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 adaptacji 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 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 2018 prezentują się następująco  

W 2018 roku uczniowie z Gminy Miasta Radomia realizowali obowiązek szkolny  
w 31 publicznych szkołach podstawowych, w tym w  Publicznej Szkole Podstawowej 
Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II. Oddziały integracyjne funkcjonowały w 7 szkołach 
podstawowych: Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 z  Oddziałami Integracyjnymi im. 
Ignacego Daszyńskiego, 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 10 z 
Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników Polskich, 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 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna im. bp Jana 
Chrapka. Ostatni rok szkolny naukę pobierają uczniowie w Publicznym Gimnazjum  
Nr 11.  Obowiązek szkolny na terenie Gminy Miasta Radomia realizowało 14 250 
uczniów. Młodzież w wieku 16-18 lat spełniała obowiązek szkolny w liczbie 1964 
uczniów (w tym 1675 uczniów w wieku 16 lat, 209 uczniów w wieku 17 lat, 80 uczniów 
w wieku 18 lat).  590 uczniów nie realizowało tego obowiązku, z czego  
564 uczniów przebywa poza granicami kraju, 17 uczniów było odroczonych, a 9 nie 
realizuje obowiązku szkolnego z innych przyczyn. 
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1. Obowiązek nauki 

W Gminie Miasta Radomia funkcjonuje 12 liceów ogólnokształcących, w tym:  
3 w zespołach szkół: VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Nr 6 im. Jana Kochanowskiego, IX Liceum Ogólnokształcące z 
Oddziałami Sportowymi im. Juliusza Słowackiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
Nr 7 z Oddziałami Sportowymi, XII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z oddziałami sportowymi im. Polskich 
Olimpijczyków. Na terenie gminy zameldowano 5905 osób w wieku 16-18 lat 
podlegających obowiązkowi nauki. Liczba młodzieży spełniającej obowiązek nauki w 
publicznej lub niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej wynosiła 
3743 (według stanu 30 września 2018 r.). Kształcenie zawodowe odbywa się w 
technikach oraz szkołach branżowych:  w 9 szkołach zawodowych, a także w Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki oraz Centrum Kształcenia 
Praktycznego. 1 uczeń realizuje obowiązek nauki poprzez przygotowanie zawodowe 
u pracodawcy. 22 uczniów przebywa poza granicami kraju, co do 175 osób brak 
informacji o spełnianiu bądź niespełnianiu obowiązku nauki. 

2. Dowóz uczniów do szkół i placówek oświatowych 

W roku 2018 do szkół i placówek oświatowych dojeżdżało 600 uczniów. Za sprawą 
organizowanych przez gminę środków transportu dowożono 201 uczniów 
z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 399 dzieci zdrowych, których droga do szkoły 
bądź placówki oświatowej przekracza odległość zapisaną w prawie oświatowym. 27 
uczniów było dowożonych przez rodziców, którzy otrzymywali zwrot kosztów paliwa.  

 

Przedszkola publiczne w latach 2014-2018 
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Rok szkolny Ilość 
przedszkoli 

Liczba 

miejsc dzieci oddziałów, w tym: 
integracyjnych/specjalnych 

2014/2015 22(w tym 1 w 
ZSP) 

3945 3827 163; 3 oddz. specjalne,11 
integracyjne 

2015/2016 22(w tym 1 w 
ZSP) 

3925 3882 163; 3 oddz. specjalne,12 
integracyjne 

2016/2017 22(w tym 1 w 
ZSP) 

4242 4204 177; 3 oddz. specjalne,14 
integracyjne 

2017/2018 22(w tym 1 w 
ZSP) oraz 1 PP  
Nr 18 Specjalne 

5112 5105 214; 3 oddz. specjalne,19 
integracyjne 

2018/2019 23(w tym 1 w 
ZSP) oraz 1 PP  
Nr 18 Specjalne 

5470 5470 234; 3 oddz. specjalne,19 
integracyjne 

  

 Na podstawie danych liczbowych powyższej tabeli obserwujemy wzrost liczby 
miejsc w przedszkolach o 72%, natomiast liczba dzieci w przedszkolach i oddziałów 
(w tym integracyjnych) wzrosła o 70%.   

W 2018 r. funkcjonowały na terenie miasta 23 przedszkola publiczne, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, w tym: 

• 21 samodzielnych przedszkoli, 

• 1 Przedszkole Publiczne Nr 22 im. Hanny Łochockiej w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym Nr 1; 

• 1 Publiczne Przedszkole Nr 18 Specjalne wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Specjalnych i Placówek Oświatowych. 
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Z uwagi na duże zainteresowanie rodziców dzieci w wieku 3-6 lat wychowaniem 
przedszkolnym, w roku szkolnym 2017/2018 uruchomiono 37 nowych oddziałów 
przedszkolnych, w których utworzono dodatkowo 900 miejsc. Nowe oddziały zostały 
utworzone  w 2 siedzibach przedszkoli, zaś 35 zlokalizowano w budynkach innych 
placówek oświatowych. Od 1 września 2018 roku utworzono dodatkowo 20 oddziałów, 
w których było 497 miejsc. 105 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych jest poza 
siedzibą macierzystej placówki. Obecnie trwa rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 
2019/2020. Gmina przygotowała dodatkowo 12 oddziałów, w tym 10 
ogólnodostępnych i 2 oddziały integracyjne. Po pierwszym etapie naboru szacuje się, 
że należy przygotować o 100 miejsc więcej. 

 

Ponadto, w ramach zadań dotyczących edukacji, zrealizowano następujące inwestycje: 

• Adaptacja pomieszczeń na segment żywieniowy w PSP nr 2  przy ul. Batalionów 
Chłopskich. 

• Przeprowadzono adaptację pomieszczeń o pow. ok. 118,2 m2 na potrzeby 
segmentu żywieniowego dla uczniów PSP nr 2. 

• Budowa ogrodu ekologiczno-rekreacyjnego przy PSP nr 19. 

• Wykonano ogród ekologiczno-rekreacyjny na potrzeby uczniów, w tym ogrodzenie 
o dł. łącznej ok. 91 mb,  , alejki z kostki betonowej – ok., 136 m2, założenie 
trawników. 

• Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu 
przy Filii PP nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich 4. 

• Wykonano schody zewnętrzne o powierzchni ok. 38,8 m2 przed wejściem 
do budynku przedszkola wraz  z podjazdem dla osób niepełnosprawnych o długości. 
ok. 43,5 mb. 

• Przebudowano budynek przy ul. J. Kilińskiego 20 na potrzeby PP nr 4 dla 250 dzieci. 
Powierzchnia użytkowa około 2094 m2.  Wykonano 2 place zabaw 
i zagospodarowanie terenu. 

• Przebudowa i remont placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 3 ul. Olsztyńska. 

• Przebudowany został plac zabaw oraz zamontowano  13 urządzeń zabawowych 
przy zastosowaniu nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej. 

• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw  przy 
PP nr 17 ul. Zbrowskiego. 
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• Budowa boiska typu "Orlik" o nawierzchni z trawy syntetycznej i skoczni w dal przy 
PSP nr 26 (opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę 
boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz skoczni w dal). 

• Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej  nr 15 przy ul. Kieleckiej 
(zadanie w trakcie realizacji w cyklu 3 letnim z terminem zakończenia w roku 2019. 
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki). 

• Budowa placu zabaw  przy PSP nr 10 ul. Długojowska (zamontowano 3 nowe 
urządzenia zabawowe dla dzieci młodszych w szkole). 

 

6.6. Zadania z zakresu kultury 

Gmina Miasta Radomia jest organizatorem ośmiu instytucji kultury, w tym dwóch 
artystycznych i biblioteki, w związku z czym ustala z nimi roczne plany działalności 
merytorycznej oraz w pełni monitoruje działalność merytoryczną instytucji i wykonanie 
budżetu za dany rok. 

W ramach zadań własnych gmina 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, Miejską Bibliotekę 
Publiczną im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich oraz Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa 
Obywatelska” w formie domu kultury. 

W ramach wykonania rocznych planów działalności na 2018 rok instytucje te 
realizowały różne przedsięwzięcia kulturalne i zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej, 
skierowane do różnych grup mieszkańców naszego miasta, a także zadania z zakresu 
rozwoju i upowszechniania czytelnictwa. Instytucje te są również współorganizatorami 
wielu przedsięwzięć Gminy Miasta Radomia lub organizacji pożytku publicznego. 
Wymienić tu można m.in. Radomskie Dni Godności, imprezy związane z obchodami 
Czerwca 76, obchody świąt narodowych i patriotycznych, Piknik Zdrowia, Eko-piknik, 
kiermasz świąteczny, Gwiazdkę na deptaku, licytacje bombek i pisanek, 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia, Tydzień Kultury 
Chrześcijańskiej, Święto Chleba, Galę Sportu i wiele innych.  
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Radomska Orkiestra Kameralna w 2018 roku zagrała 48 koncertów, w tym cztery 
w Muszli Koncertowej w Parku im. T. Kościuszki. Wysłuchało ich blisko 17 500 
słuchaczy. Ponadto orkiestra zagrała trzy koncerty poza Radomiem, w Warszawie, 
Wrocławiu i Wieluniu. W minionym roku orkiestra nagrała dwie płyty: „Maximus” 
z udziałem Maksyma Rzemińskiego pod dyrekcją Dawida Runtza  z najpiękniejszymi 
muzycznymi tematami  z popularnych filmów oraz „(Re)Discovering Masterpieces of 
New Romanticism” pod dyrekcją Jakuba Bokuna z udziałem solistów instrumentów 
dętych. Instytucja na co dzień współpracuje z agencjami artystycznymi z całego kraju, 
instytucjami kultury w zakresie organizacji w Sali Koncertowej różnych przedsięwzięć. 

„Łaźnia” Radomski Klub  Środowisk Twórczych i Galeria w 2018 roku 
zorganizowała 27 wystaw indywidualnych i zbiorowych, prezentując prace 297 
artystów, które obejrzało blisko 3 000 osób. Zrealizowano 28 koncertów z udziałem 85 
artystów, których wysłuchało ponad 2 590 osób. Do najważniejszych imprez 
organizowanych przez instytucję należy zaliczyć Ogólnopolski Turniej Śpiewających 
Poezję, Radomski Festiwal Jazzowy oraz Konkurs Radom Fashion Show. Instytucja 
realizowała również imprezy w Muszli Koncertowej. Z tego programu w minionym roku 
skorzystało 6 000 widzów. „Łaźnia” współpracowała ze środowiskami twórczymi, 
organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i innymi podmiotami w organizacji 
różnych przedsięwzięć. Ogółem w 2018 roku zrealizowała 145 różnego rodzaju 
wydarzeń, w których wzięło udział blisko 19 000 widzów. Ponadto w wyniku realizacji 
projektu „Dedykacja” finansowanego z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego instytucja wydała płytę z muzyką klasyczną, na której znalazły się utwory 
polskich kompozytorów, którzy zostali zapomniani w PRL.  

W minionym roku wykonano remont dachu wraz z orynnowaniem i remontem 
instalacji odgromowej  oraz elewacji budynku, wykonano także izolację 
przeciwwilgociową ścian fundamentowych budynku Łaźni przy ul. Żeromskiego 56. 
Prace te zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu gminy i z budżetu 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

W strukturze Łaźni działa także American Corner, które dodatkowo 
zorganizowało 85 programów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym 
i informacyjnym. Z oferty tej skorzystało ponad 3 000 osób (liczba ta nie uwzględnia 
czytelników stale korzystających ze stacjonarnych zasobów centrum i indywidualnych 
konsultacji doradczych EducationUSA). W 2018 roku American Corner otrzymał 
bezpłatnie m.in.: nowe woluminy do swojej biblioteki, darmowy dostęp do 
certyfikowanych szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, dostęp do nowoczesnej 
amerykańskiej biblioteki cyfrowej e-libraryUSA, darmową roczną licencję filmową dla 
potrzeb organizacji publicznych pokazów filmowych. 
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Dom Kultury „Idalin” w 2018 roku zorganizował i współorganizował  blisko 100 
przedsięwzięć z zakresu kultury i edukacji artystycznej. W imprezach tych uczestniczyło 
około 15 000 osób. Do najważniejszych imprez należą: Ogólnopolski Turniej Tańca 
Break-Dance, Zlot Modularzy Kolejowych, Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych i 
Plastikowych, Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Żeglarską „Rafa” oraz Prezentacje 
Recytatorskie „Poetae Nascuntur Oratores Fiunt”. Instytucja prowadziła szeroko 
rozwiniętą współpracę z Klubem Seniora, Stowarzyszeniem Inicjatywa Lokalna oraz 
MOPS w realizacji imprez okolicznościowych, przeglądów twórczości artystycznej, 
malarstwa i fotografii. W strukturze instytucji działa biblioteka skupiająca 2200 stałych 
czytelników. Oprócz zajęć otwartych bezpłatnych  instytucja prowadzi także zajęcia 
odpłatne z modelarstwa, plastyki i tańca dla dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Przy domu 
kultury działają także Klub Kwadransowych Grubasów, Klub Modelarsko-Historyczny 
„Sokół” oraz Grupa „Standard”, zrzeszająca modularzy kolejowych.   

Dom Kultury „Borki” zgodnie z swoim planem działalności zrealizował 38 różnego 
rodzaju większych przedsięwzięć, w których uczestniczyło blisko 12 300 osób. 
Najważniejsze imprezy zorganizowane przez instytucję to cykl małych form teatralnych 
M-3, VIII Międzynarodowy Turniej Formacji Tanecznych Radom Open o Puchar 
Prezydenta Miasta Radomia, powiatowe konkursy plastyczne: Palma, Pisanka, Karta ze 
Świąt Wielkanocnych i Karta Świąteczna i Zabawka Choinkowa. W instytucji działają w 
różnych dziedzinach sekcje, grupy i koła zainteresowań skupiające w 2018 roku 264 
uczestników realizujących swoje zainteresowania i pasje. Najliczniejsza była w 2018 r. 
grupa taneczna i teatralna skupiająca blisko 80 uczestników, zarówno dzieci, jak i 
dorosłych.  Równie liczna była sekcja muzyczna (66 osób), gdzie dzieci i młodzież uczyły 
się śpiewu i gry na instrumentach, a dorośli realizowali swoje pasje wokalne. Instytucja 
współpracowała z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami oraz z lokalnym 
Klubem Seniora. 

Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w 2018 roku prowadził działalność w trzech 
obiektach. Zgodnie ze swoim planem działalności zrealizował 181 różnego rodzaju 
wydarzeń, w których wzięło udział   11 287 osób. Największą popularnością cieszyły 
się koncerty, odbyło się ich  31, a uczestniczyło w nich około 4 700 widzów. Instytucja 
prowadziła również szeroką działalność w zakresie edukacji kulturalnej, skierowaną do 
różnych grup wiekowych, począwszy od przedszkolaków, aż po dorosłych. Z propozycji  
zajęć, a było ich 34, prowadzonych w 84 grupach, uczestniczyło średnio miesięcznie 
około 1360 osób. Największą popularnością cieszyły się zajęcia taneczne oraz różnego 
rodzaju gimnastyczne, w tym z gimnastyki artystycznej. 
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Instytucja swoją ofertę kieruje również do osób niepełnosprawnych i przy 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej prowadzi Klub Osób 
Niepełnosprawnych. Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez instytucję 
w 2018 roku to cykl letnich koncertów „Fosa pełna kultury” i festiwal „Zawieruchy 
Radomskie”. Amfiteatr, starając się jak najpełniej zaspokajać potrzeby mieszkańców 
w minionym roku, zrealizował swój autorski projekt pn. „Inspirator kultury - konkurs na 
kulturalną inicjatywę”. Spośród projektów zgłoszonych przez mieszkańców w drodze 
głosowania wybrano cztery, które zostały zrealizowane w II połowie 2018 r. Ponadto 
instytucja prowadziła ożywioną współpracę z instytucjami kultury i organizacjami 
pozarządowymi z terenu Mazowsza i całego kraju. Uczestniczyła w różnego rodzaju 
projektach ogólnopolskich i regionalnych, jak chociażby „Zaproś nas do siebie! 2018”, 
„Radomskie kadry kultury” czy „Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej”, który 
zainaugurowała konferencja w Radomiu, podczas której podpisano „Samorządową 
Kartę dla Kultury”. 

W ramach modernizacji infrastruktury kultury w instytucji zmodernizowano 
instalację elektryczną w budynku przy ul. Daszyńskiego 5. Miało to na celu 
dostosowanie jej do potrzeb projektu „Nowe Media narzędziem  edukacji kulturalnej”, 
w wyniku którego instytucja została wyposażona w nowoczesne studio telewizyjne. 
Projekty  sfinansowano środkami dotacji z budżetu gminy i z budżetu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

Teatr Powszechny w minionym roku na swoich czterech scenach (Duża, 
Kameralna, Fraszka i Kotłownia) zrealizował 8 premier, zagrał 459 spektakli, które 
obejrzało 82 417 widzów. Zespół teatru radomskiego występował również poza swoją 
siedzibą, biorąc udział w Gorzowskich Spotkaniach Teatralnych, gdzie zaprezentował  
spektakl „Jestem”, oraz w Winobraniowych Spotkaniach Teatralnych w Zielonej Górze 
z przedstawieniem „Mayday 2”. Oprócz prezentacji teatralnych instytucja była 
organizatorem wystaw, stale współpracowała ze szkołami i organizacjami 
pozarządowymi. W 2018 roku teatr zorganizował kolejną, trzynastą edycję 
Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego. Wzięło w nim udział 11 
znakomitych zespołów teatralnych z kraju i zagranicy. Grand Prix XIII Festiwalu, który 
od kilku lat ma również charakter konkursu, otrzymał Andrzej Seweryn za kreację 
aktorską w spektaklu „Deprawator” Macieja Wojtyszki. Program Festiwalu wzbogaciły 
liczne imprezy towarzyszące, w tym wystawy fotograficzne, dyskusje i spotkania 
w Klubie Festiwalowym. 

W ramach poprawy infrastruktury kultury w minionym roku w teatrze 
przeprowadzono II etap modernizacji dużej sceny oraz przestrzeni przeznaczonej dla 
widzów, na który instytucja pozyskała z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego dotację celową. Ponadto w oparciu o środki finansowe gminy 
rozbudowano instalację wentylacji mechanicznej o funkcję schładzania powietrza 
w części budynku.  
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Miejska Biblioteka Publiczna w minionym roku wzbogaciła swój księgozbiór 
o ponad 11 000 pozycji i jego stan na koniec roku wynosił 333 734 woluminów, w tym 
czasopisma. Z jej zbiorów skorzystało blisko 25 000 czytelników, którzy wypożyczyli 
ponad 406 000 książek. W ramach prowadzonej od kilku lat akcji „Książka na telefon” 
odbyło się 59 wyjazdów, podczas których wypożyczono 505 egzemplarzy woluminów 
dla osób starszych i niepełnosprawnych. Odrębną formą udostępniania zbiorów 
bibliotecznych jest Radomska Biblioteka Cyfrowa, która w minionym roku wzbogaciła 
się o 1631 nowych obiektów. Udostępniano je na  stronie internetowej MBP pod ikoną 
RBC, obecnie znajduje się tam 38 337 obiektów cyfrowych. W 2018 roku RBC 
odwiedziło blisko 3 000 000 czytelników. Poza udostępnianiem woluminów 
bibliotecznych instytucja prowadziła różne akcje i realizowała imprezy promujące 
czytelnictwo. Najważniejsze przedsięwzięcia, jakie miały miejsce w 2018 roku to: 41 
Radomska Wiosna Literacka, Otwarty Konkurs o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej 
Ortografii, Festiwal Opętani Literaturą, Noc z Andersenem, a także udział w Kampanii 
„Cała Polska czyta dzieciom”. Ogółem w 2018 roku instytucja zorganizowała ponad 640 
imprez, głównie promujących czytelnictwo, w których uczestniczyło blisko 11 000 
osób. W bibliotece funkcjonuje również Lokalne Centrum Kompetencji, które udostępnia 
dla potrzeb mieszkańców pięć stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. W 
minionym roku dzięki dotacji z budżetu gminy przygotowano dokumentację techniczną 
robót modernizacyjnych budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego. 
Prace w tym zakresie rozpoczną się w bieżącym roku. 

Z różnorodnych form upowszechniania kultury zaproponowanych przez Ośrodek 
Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w 2018 roku skorzystało około  
18 000 widzów. Z ważnych cyklicznych imprez cieszących się największą 
popularnością zorganizowano Kaziki, Spotkania z Kulturą Żydowską „Ślad”, Festiwal 
Filozofii „Okna” im. prof. L. Kołakowskiego, Anima Urbis i Uliczka Tradycji. W ramach 
działalności filmowej instytucja zrealizowała w minionym roku dwa filmy „Kobiety 
Niepodległości. Maria z Kuźnickich Walewska” i „My chcemy światła” oraz rozpoczęła 
prace nad kolejnymi dwoma. Natomiast jedna z wcześniejszych produkcji filmowych 
„Zacheusz” otrzymała w 2018 roku nagrodę na festiwalu w Kielcach i została 
zakwalifikowana do konkursów filmów historycznych w Zamościu i Gdyni. Ciekawą 
propozycją realizowaną przez instytucję jest projekt skierowany głównie do młodzieży 
pn. „Historia Cię szuka”. W minionym roku z oferty tej skorzystało blisko 1600 osób. 
Dużą popularnością cieszył się również „Klub Dobrego Filmu”, w 82 seansach filmowych 
uczestniczyło 2000 widzów. Instytucja prowadziła także ożywioną działalność 
w zakresie edukacji kulturalnej. Działały dwie grupy teatralne, grupy taneczne, zespoły 
muzyczne i wokalne, skupiające 110 osób stale uczestniczących w zajęciach. W 2018 
roku ośrodek, dzięki dotacji celowej z budżetu gminy, opracował dokumentację 
projektowo-kosztorysową remontu budynku Resursy. 
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Kolejnym zadaniem w zakresie kultury jest promowanie młodzieży uzdolnionej 
artystycznie. W uznaniu jej osiągnięć w 2018 roku przyznano trzy nagrody i 
stypendium artystyczne, sfinansowane ze środków budżetu gminy.  

 

W ramach zadań z zakresu ochrony zabytków wykonano renowację krzyża 
upamiętniającego powstańców styczniowych wraz z zagospodarowaniem terenu.  Na 
bieżąco realizowane były sprawy związane  z prowadzeniem Gminnej Ewidencji 
Zabytków (przede wszystkim ciągła aktualizacja).  

W dziedzinie upowszechniania kultury w 2018 roku ze środków budżetu gminy wydano 
i kolportowano (w ponad 30 punktach w mieście) 11 numerów Radomskiego 
Informatora Kulturalnego (każdy w nakładzie 4500 egzemplarzy). W ramach realizacji 
tego zadania prowadzony jest profil Facebook Kultura Radom oraz aktualizacje wpisów 
na stronie www.radom.pl w zakładkach Kultura i Kalendarium.  

W zakresie inicjowania i koordynowania prac związanych z projektami 
i przedsięwzięciami  kulturalnymi, realizowanymi przez miejskie instytucje kultury, 
inicjowano i koordynowano przede wszystkim kilkadziesiąt wydarzeń związanych ze 
100-leciem niepodległości. Uzyskano też od Marszałka Województwa Mazowieckiego 
100 000 zł w konkursie „Stolica Kultury Mazowsza”, na zadania realizowane w 2019 
roku.  

Wydział Kultury w 2018 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, pierwszych masowych 
egzekucji przeprowadzonych w czasie II Wojny Światowej na Firleju, katastrofy pod 
Smoleńskiem, Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zakończenia II Wojny Światowej, Święta 
Wojska Polskiego, wybuchu II Wojny Światowej, uwolnienia więźniów z radomskiego 
więzienia Urzędu Bezpieczeństwa, agresji wojsk radzieckich na Polskę, Narodowego 
Święta Niepodległości. 

W ramach prowadzenia spraw związanych z grobownictwem wojennym 
pozyskano od Wojewody Mazowieckiego dotację na bieżące utrzymanie grobów 
wojennych realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w kwocie 30 000 zł. Ponadto 
zaktualizowano dokumentację projektową remontu kwatery wojennej na cmentarzu na 
Firleju. Zadanie jest realizowane w roku bieżącym w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
W tej sprawie złożono również wniosek o dotację do Wojewody Mazowieckiego, który 
niestety nie uwzględnił go w swoim budżecie.  
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W ramach kultury i ochrony kultury opracowano dokumentację projektowo-
kosztorysową modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego 12. 
Opracowana została również dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy i 
remontu ogrodzenia biblioteki od strony ul. Piłsudskiego. 

 

6.7. Zadania z zakresu ochrony zdrowia 

Realizacja zadań własnych gminy z zakresu ochrony zdrowia w 2018 roku 
przedstawiała się następująco: 

1) W ramach Umowy Nr ZS-II.8010.2.2018 EW z dnia 15.02.2018 r. 

Zadania własne gminy - Dział 851, rozdział 85149, paragraf 2780: 

Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom". 

Na realizację zadania szpital otrzymał w dniu 21.02.2018r. dotację w kwocie 150 000 
zł. 

W ramach akcji zaszczepiono: w I turze 183 osoby, w II turze 181 osób, w III turze 181 
osób - łącznie wykonano 545 szczepień. 

Koszty programu wyniosły 95 312,62 zł.  

Niewykorzystaną dotację w kwocie 54 687,38 zł szpital zwrócił w dniu 15.10.2018 r. 
na konto Gminy. 

2) W ramach Umowy Nr ZS.II.8010.1.2018.EW z dnia 23.07.2018 r. 

Zadania własne gminy - Dział 851, rozdział 85149, paragraf 2780: 

Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Stop grypie! Program szczepień 
ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia". 

Na realizację zadania Szpital otrzymał w dniu 27.07.2018r. dotację w kwocie 100 000 
zł. 

W ramach akcji zaszczepiono 2500 seniorów. 

Koszty programu wyniosły 99 947,62 zł. 

Niewykorzystaną dotację w kwocie 52,38 zł Szpital zwrócił w dniu 31.10.2018 r. na 
konto Gminy. 
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3) W ramach Umowy Nr ZS.II.8010.1a.2018 EW z dnia 23.07.2018r. 

Zadania własne gminy - Dział 851, rozdział 85149, paragraf 2780: 

Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Stop grypie! Program szczepień 
ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia". 

Na realizację zadania Szpital otrzymał w dniu 27.07.2018 r. dotację w kwocie 40 000 
zł. 

W ramach akcji zaszczepiono 1000 seniorów. 

Koszty programu wyniosły 39 979,05 zł. 

Niewykorzystaną dotację w kwocie 20,95 zł szpital zwrócił w dniu 31.10.2018 r. na 
konto Gminy. 

4) W ramach Umowy Nr ZS-II.8010.3.2018.EW z dnia 16.04.2018 r. 
pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Panią Teresą Wojciechowską „Teresa” 
ul. Lipska 3 m.19, 26-600 Radom. 

Zadania własne gminy - Dział 851, rozdział 85149, paragraf 4300: 

Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Terapia przeciwobrzękowa dla kobiet po 
mastektomii na lata 2016-2018”. 

Za realizację zadania realizator otrzymał dotację w kwocie 40 000 zł (w dniu 
02.07.2018 r. kwotę 16 000 zł, w dniu 14.12.2018 r. kwotę 14 000 zł). 

W ramach zadania wsparciem objęto 37 kobiet po zabiegu mastektomii, wykonano serię 
po 10 zabiegów manualnego drenażu limfatycznego z kompresją dla każdej kobiety 
oraz przeprowadzono prelekcje nt. "Rak piersi - masz szansę z nim wygrać", 
"Wspomaganie u chorych efektów leczenia onkologicznego poprzez rehabilitację". 

Koszty programu wyniosły 40 000 zł. 

5) W ramach Umowy Nr ZS-II.8010.7.2018.EW z dnia 20.08.2018 r. 
pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Panią Dorotą Izbicką „Kropla Zdrowia 
– Usługi Rehabilitacyjne” ul. Focha 13 lok.21, 26-600 Radom. 

Zadania własne gminy - Dział 851, rozdział 85149, paragraf 4300: 

Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Kropla Zdrowia Dla Seniora – aktywizacja 
osób w wieku 60+ na lata 2016–2018”. 

Za realizację zadania realizator otrzymał w dniu 17.12.2018 r. dotację w kwocie 9 
955,68 zł. 
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6) W ramach zadania wsparciem objęto 65 osób (aktywizacja ruchowa - 
gimnastyka na sali, nordic walking, aktywizacja społeczna - terapia 
zajęciowa, badania słuchu oraz przeprowadzono prelekcje nt. aktywności 
fizycznej, zdrowego trybu życia. 

Koszty programu wyniosły 9 955,68 zł. 

7) Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla 
mieszkańców Radomia w 2018 r. 

Zadania własne gminy - Dział 851, rozdział 85195, paragraf 2810, 2820: 

Na realizację zadania Gmina Miasta Radomia przekazała dotacje w wysokości 30 000 zł 
na podstawie zawartych umów dla 4 organizacji pozarządowych: Polskie 
Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Rejonowy w Radomiu, Fundacja "Forum", 
Stowarzyszeniem Amazonki - Dana, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu. 

W ramach zadań realizowane były działania np.: prelekcje z zakresu dietetyki 
i problematyki cukrzycowej, warsztaty kulinarne, seminaria dotyczące aktywności 
fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, organizacja "Marszu Życia i Nadziei" oraz "Dnia 
Walki z Cukrzycą na Ziemi Radomskiej", "Dzień Dziecka", badania przesiewowe 
w kierunku wykrycia cukrzycy, gimnastyka usprawniająca na sali, gimnastyka 
usprawniająca w wodzie, relaksacja na sali. 

W ramach zadania wsparciem objęto ok. 1500 osób. 

8) Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla 
mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną 
w 2018r., nie będących świadczeniami zdrowotnymi 

Zadania własne gminy - Dział 851, rozdział 85195, paragraf 2820, 2830: 

Na realizację zadania Gmina Miasta Radomia przekazała dotacje w wysokości 185 000 
zł na podstawie zawartych umów dla 3 organizacji pozarządowych: Hospicjum Królowej 
Apostołów, Caritas Diecezji Radomskiej, Stowarzyszenie im. O.Pio w Radomiu. 

W ramach zadań realizowane były takie działania, jak  np.: opieka lekarska i 
pielęgniarska nad chorymi, pomoc rzeczowa, wypożyczanie sprzętu medycznego, 
pomoc edukacyjna rodzinom chorych w zakresie opieki hospicyjnej i niezbędnych 
zabiegów higienicznych. 

W ramach zadania wsparciem objęto ok. 160 osób. 
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6.8. Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki 

W zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych, wykonane zostały inwestycje:   

• Budowa siłowni zewnętrznej, wymiana elementów małej architektury 
oraz przebudowa schodów w Parku im. J. Ruzika.   

• Przebudowa Placu Jagiellońskiego. 

• Budowa placu ćwiczeń - street workout w parku Południe. 

• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie 
działki nr 51/46 na os. XV-Lecia pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Warszawską 
w zakresie utworzenia funkcji rekreacyjnej. 

• Wykonanie placu zabaw przy ul. Marii Gajl. 

• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw 
i siłowni  pod chmurką na os. XV-lecia pomiędzy budynkami Chrobrego 28, Miła 
27, Miła 25. 

• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni 
zewnętrznej i infrastruktury towarzyszącej na dz. 13/17 ul. Planty5, Broni 2 i 4, 
Poniatowskiego 6, Traugutta 1. 

• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni 
zewnętrznej i street workout na os. Potkanów . 

• Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy PSP nr 6 ul. Rapackiego. 

• Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej  oraz siłowni na 
wolnym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 25 
ul. Starokrakowska 124/128. 

• Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy PSP nr 29. 

• Wykonanie dokumentacji na salę gimnastyczną przy PSP nr 31. 

• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu do 
ćwiczeń street workout przy PSP nr 9 ul. Sandomierska. 

• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska 
piłkarskiego przy ul. Ciborowskiej. 
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Zadania z zakresu kultury fizycznej, poza działaniami inwestycyjnymi obejmują 
udzielenie dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń na sport kwalifikowany i sport 
powszechny oraz system stypendialny.  

W ramach sportu kwalifikowanego udzielono dotacji na szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży dla blisko 50 klubów sportowych i stowarzyszeń oraz organizację ponad 30 
imprez sportowych na terenie miasta Radomia.  

Sport powszechny realizowany był poprzez finansowanie programów skierowanych 
głównie do dzieci i młodzieży tj. Radomska Olimpiada Młodzieży (ok. 10 000 
uczestników, rozgrywana w 40 dyscyplinach. Każdego roku wyłoniona reprezentacja 
Radomia w liczbie 400 osób uczestniczy w eliminacjach powiatowych oraz finałach 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej), Powszechna Nauka Pływania (ok. 3500 
dzieci ze szkół podstawowych klas I - III, zajęcia odbywały się w pływalniach Orka, 
Neptun i Delfin) oraz 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. program Nordic Walking ok. 200 
uczestników i program Aqua Fitness ok. 700 uczestników, którzy systematycznie 1-2 
razy w tygodniu uczestniczyli w zajęciach przez okres 8 miesięcy. Współpraca Gminy 
Miasta Radomia z polskimi związkami sportowymi w zakresie realizacji programów 
sportowych tj. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w zapasach, Szkolny Młodzieżowy 
Ośrodek Koszykówki, Koszykarski Ośrodek Sportowego Szkolenia Młodzieży oraz 
Siatkarski Ośrodek Szkolny.  

W 2018 roku odbyła się również coroczna Galę Mistrzów Sportu, w trakcie której dla 
najlepszych sportowców i trenerów przyznawane są nagrody i wyróżnienia. Kapituła 
wybiera najlepszych 10 sportowców, 5 trenerów, drużynę roku, imprezę roku, nadzieję 
roku, sponsora roku, osobowość sportową roku. 

Kultura fizyczna to również 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. 

 Gmina m. Radom promuje wysoki poziom sportowy oraz najlepszych sportowców – 
medalistów mistrzostw w kategoriach junior młodszy, junior, młodzieżowiec i senior 
za pomocą stypendiów sportowych. Każdego roku ok. 300 osób pobiera stypendium 
sportowe w 15 dyscyplinach. 

Dodatkowo w roku 2018 przeprowadzono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych  z obszaru turystyki i krajoznawstwa w 2018 r., w wyniku którego 
dofinansowano zadania na kwotę 20 000 zł polegające m.in. na: 
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• organizacji ogólnodostępnych imprez turystycznych i krajoznawczych, rajdów, 
wycieczek, oraz gier miejskich na terenie Radomia, 

• organizacji dla mieszkańców Radomia rajdów oraz wycieczek krajoznawczo -
turystycznych na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem 
obchodzonego w 2018 roku stulecia niepodległości, 

• kształtowaniu przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie, 
odnawianie i konserwację szlaków turystycznych w Radomiu.  

• prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Rwańskiej 16, w którym 
udzielane są wszystkie informacje dotyczące miasta i turystyki, wydawane są 
darmowo przewodniki, mapy i wszelkie foldery reklamowe. 

 

 

6.9. Zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

W 2018r. z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi podjęto następujące 
działania:  

1) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości  zamieszkałych na terenie 
Radomia – odbiorem objętych było 76 163 gospodarstwa domowe;   

2) nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnym, w tym nad 
podmiotami, tj. Suez Wschód Sp. z o.o., Tonsmeier  Wschód Sp. z o.o., PPUH „Radkom”, 
które na podstawie zawartych umów realizowały odbiór odpadów komunalnych  w 5 
sektorach wywozowych; 

3) prowadzono jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów 
w Radomiu przy ul. Witosa 96; 

4) działania informacyjno - edukacyjne dot. ochrony środowiska oraz prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych: 

- zajęcia edukacyjne w placówkach oświatowych, w których wzięło udział 1320 
przedszkolaków z 76 oddziałów przedszkolnych oraz 720 uczniów z 34 klas czwartych 
szkół podstawowych, 

- zorganizowano  4 akcje zbiórki makulatury w ramach cyklu  „4 pory roku 
w PSZOK-u”, podczas których zebrano 5370 kg makulatury,  

- zorganizowano festyn ekologiczny „Radom – Czyste Miasto”  

- prowadzono fanpaga „Segreguj śmieci” i obsługiwano infolinię dla mieszkańców 



184 
 

- udostępniono  mieszkańcom aplikację mobilną „Evenio”, która zawiera aktualne 
harmonogramy odbioru odpadów z nieruchomości i umożliwia szybką oraz pewną 
komunikację na linii urząd – mieszkaniec, mieszkaniec – urząd;   

5) W BIP udostępniono informacje o: 

• podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 

• miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające od właścicieli 
nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania; 

• osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

• punktach selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych; 

• zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący 
z gospodarstw domowych. 

6) przygotowano analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy 
miasta Radomia za 2017r., która  została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego; 

7) prowadzono ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych                          
od właścicieli nieruchomości w programie „Odpady w gminie” – na dzień 31.12.2018r. 
ujawnionych w niej było 6348 umów; 

8) przygotowano projekty 4 uchwał dot. systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, które mają charakter prawa miejscowego:  

• regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia;  

• uchwała Nr 735/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 r. 
ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2018 poz. 8347., która 
będzie obowiązywać od 01.07.2019 r.; 

• w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie 
Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi - uchwała  Nr 736/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 
sierpnia 2018 r. ogłoszona  w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2018 poz. 
8348., która  będzie obowiązywać od 01.07.2019r.; 
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• w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do 
obsługi gospodarki odpadami komunalnymi - uchwała Nr 610/2018 Rady 
Miejskiej w Radomiu    z dnia 27 lutego 2018 r. ogłoszona w Dz. Urz. 
Województwa Mazowieckiego z 2018 poz. 2340; 

• w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - uchwała                                                        
Nr 611/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia  27 lutego 2018 r. ogłoszona                                  
w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2018 poz. 2341. 

9) określono warunki przeprowadzenia przetargów w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi na:  

• odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na 
obszarze Gminy Miasta Radomia dla Sektorów I i V; 

• zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych w punkcie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Radomia;  

• zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości 
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Radomia;  

10)  przyjmowano deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi - przyjęto i wstępnie zweryfikowano 4005 deklaracji; 

11)  wydawano decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie złożyli deklaracji  
- wydano 148 decyzji;  

12)  przekazano Marszałkowi Województwa Mazowieckiego wykaz podmiotów 
wpisanych i wykreślonych z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

13)  przyjmowano informacje o niedopełnieniu przez właścicieli nieruchomości 
obowiązków  w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – codzienny 
monitoring zgłoszeń przekazywanych w programie „Odpady w Gminie” przez firmy 
odbierające odpady komunalne; 

14)  przyjęto i weryfikowano sprawozdania od 15 podmiotów prowadzących 
działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

15)  sporządzono i przekazano Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska roczne sprawozdanie z realizacji przez gminę zadań 
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi; 
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16)  nałożono na jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości administracyjną karę pieniężną w wysokości 1200 zł za 
naruszanie obowiązków określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach; 

17)  prowadzono kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy 
o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w zakresie: 

• spełniania przez przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności 
Regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych wymogów 
niezbędnych dla prowadzenia takiej działalności – 1 kontrola;  

• spełniania wymagań określonych przepisami prawa przez podmiot prowadzący 
punkt selektywnego zbierania odpadów oraz zawartych w umowie – 1 kontrola;  

• realizacji zleconych przez Gminę usług w zakresie odbierania, transportu                                         
i zagospodarowania odpadów komunalnych – 3278  kontroli w terenie; 

• przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających 
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie: wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, 
przestrzegania zasad selektywnego gromadzenia odpadów, udokumentowania 
w formie umowy i rachunków korzystania przez właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne – przeprowadzono 104 kontrole.  

18) wydano 12 pozwoleń na wytwarzanie odpadów; 

19)  wydano 4 zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania                                   
i przetwarzania odpadów  – 4 decyzje; 

20)  usunięto i zagospodarowano odpady powstałe w wyniku wypadku drogowego;                      

21)  zapewniono dyspozycyjność komory na odpady powstałe w wyniku wypadków 
drogowych i wydatkowano na ten cel kwotę 30 334 zł.; 

Emisja hałasu: 

22)  wydano 1 decyzję określającą dopuszczalny poziom hałasu emitowanego do 
środowiska; 

23)  wydano 2 opinie dot. planowanych inwestycji w zakresie ich celowości pod 
kątem ochrony środowiska; 

24)  opracowano Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Radomia, 
który został przyjęty Uchwałą nr 670/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 
2018 r. - koszt opracowania programu – 141 696 zł;  
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25)  wykonano sprawozdanie z Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 
Miasta Radomia i przekazano Ministerstwu Środowiska; 

26)  wydano 7 opinii dla planowanych inwestycji o klasyfikacji akustycznej; 

27)  przyjęto sprawozdanie z okresowych pomiarów hałasu w środowisku dla 
instalacji, dla której określono w drodze decyzji dopuszczalne poziomy hałasu 
emitowanego do środowiska; 

Na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano  łącznie 
kwotę  28 562 272 zł. 

 

 

6.10. Zadania z  zakresu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska 

W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska w 2018 
roku nastąpiło: 

• wydanie 1 decyzji stanowiącej nakaz usunięcia odpadów z miejsc 
nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania; 

• otrzymanie 111 informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji 
stanowiących szczególne zagrożenie dla środowiska; 

• zarejestrowanie 109 nowych lokalizacji do wojewódzkiej bazy wyrobów 
i odpadów zawierających azbest i 81 nieruchomości, z których wyroby te zostały 
usunięte. 

• przyjęcie 5 zgłoszeń mieszkańców w sprawie uciążliwości hałasowej w związku 
z czym przeprowadzono postępowania wyjaśniające. 

Sprawy dotyczące pola elektromagnetycznego dotyczyły przyjęcia i zweryfikowania 
zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia dotyczącego pól 
elektromagnetycznych w zakresie: 

• zmiany danych w instalacji – 45 zgłoszeń, 

• nowe instalacje – 6 zgłoszeń, 

• zakończone instalacje  - 1 zgłoszenie. 
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W 2018 roku przeprowadzono 2 kompleksowe kontrole w zakładach w zakresie 
przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska  i 56 kontroli spełniania 
warunków określonych w pozwoleniach. Sporządzone zostało sprawozdanie 
z okresowych pomiarów hałasu w środowisku oraz przeprowadzono 146 kontroli w 
zakresie udzielonych dotacji celowych na wymianę systemu ogrzewania węglowego na 
ekologiczne  źródła ciepła. 

 

6.11. Zadania z zakresu oddziaływań środowiskowych, gospodarki wodnej i ściekowej 

 W ramach realizacji zadań z zakresu oddziaływań środowiskowych, gospodarki 
wodnej i ściekowej wydano 4 decyzje i zatwierdzono 1 ugodę w sprawie zmiany stanu 
wody na gruncie, 6 decyzji nakładających obowiązek wykonania przyłączenia 
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Ponadto: 

1) wykonano sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych za rok ubiegły i przekazano Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu 
Wody Polskie; 

2) wdrożono system naliczania  opłat z tytułu utraconej retencji poprzez dokonanie  
analizy 105 nieruchomości na terenie m. Radomia i wytypowanie 55 podmiotów 
spełniających warunki objętych opłatą - wydano 4 informacje o wysokości opłat; 

3) przeprowadzono 60 kontroli nieruchomości dot. spełniania przez właścicieli 
nieruchomości obowiązków utrzymania porządku i czystości  w zakresie sposobu 
gromadzenia ścieków; 

4) przyjęto 3 zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków;                                                           

5)  przeprowadzono weryfikację istniejącej bazy danych zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków –  obecnie baza zawiera 1068 
zbiorników bezodpływowych i 118 przydomowych  oczyszczalni ścieków;  

6)  wydano 1 decyzję na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych i 11 decyzji 
wprowadzających zmiany; 

7)  przyjęto i zweryfikowano 88 sprawozdań podmiotów prowadzących działalność  
w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;                

8)  wydano 26 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  planowanych 
przedsięwzięć inwestycyjnych i 44 opinie; 

9)  wydano 365  kart wędkarskich,  

10)  zarejestrowano 67 jednostek sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb. 
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6.12. Zadania z zakresu zieleni i zadrzewień 

Zadania z zakresu zieleni gminnej i zadrzewienia w 2018 roku uwzględniały: 
wykonanie chodników oraz zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. 
Kusocińskiego 9, 9A i Chrobrego 11 w ramach Budżetu Obywatelskiego; 
zagospodarowanie terenów zielonych na skwerze pomiędzy ulicami Bema, Jasińskiego 
i Sowińskiego i budowa miejsc postojowych przy ul. Miłej 24-26 i 29 oraz Sowińskiego 
1; poprawę jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni 
w dzielnicach Obozisko i Michałów; utworzenie nowego terenu zielonego wraz 
z infrastrukturą w dzielnicy Michałów oraz trwające prace rewitalizacyjne w dzielnicy 
Obozisko.  

 

6.13. Zadania z zakresu zieleni i rolnictwa 

Ochrona środowiska i przyrody należy do zadań  własnych zarówno gminy, jak i powiatu. 
W ramach realizacji tego zadania nastąpiło: 

1) wydanie 210 decyzji na usuwanie drzew i krzewów; 

2) przyjęcie 395 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach 
stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

3) wydanie 3 decyzji dot. wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie 
drzew bez wymaganego zezwolenia; 

4) przygotowywanie uchwały o ustanowieniu pomnika przyrody - uchwała Rady 
Miejskiej nr 636/2018; 

5) zaopiniowanie rocznych planów łowieckich dla 3 kół łowieckich;  

6) wydanie 1 decyzji udzielającej zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za 
agresywną; 

7) opracowanie programu pt. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt”, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu nr 
612/2018 w dniu 27.02.2018 r. – na realizację zadań ujętych w programie 
wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 981 505 zł.; 

8) sprawowanie nadzoru nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu – 
przyjęto i zweryfikowano 12 sprawozdań i przekazano środki finansowe na łączną 
kwotę w wysokości 890 000 zł.; 

9) ogłoszenie jednego otwartego konkursu ofert Nr KZP/OŚR/2/2018 na zadanie, pn.: 
,,Sterylizacja lub kastracja wolno żyjących kotów oraz pomoc im poprzez czasowe 
dokarmianie’’;  
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10) przeprowadzenie kompleksowej kontroli podmiotu realizującego zadanie                                      
pn. ,,Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu w okresie od 1 lipca 
2016 r. do 30 czerwca 2019 r.’’;  

11) potwierdzenie okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym sześciu 
wnioskodawcom; 

12) wydanie 7 zaświadczeń poświadczających osobiste prowadzenie gospodarstwa 
rolnego; 

13) dokonanie 10 wpisów i wydanie stosownych zaświadczeń, wykreślono 6  wpisów 
oraz zmieniono 1 zapis w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom na 
podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej; 

14) wydanie 5 świadectw legalności pozyskania drewna z lasów stanowiących 
własność osób fizycznych; 

15) wydanie  1 decyzji na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców; 

16) wydanie 3 decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny. 

 

6.14. Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego 

W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wydano 19 zezwoleń 
na przeprowadzenie imprez, po złożeniu przez organizatora stosownej dokumentacji. 

Dodatkowo wydano 29 zezwoleń 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). 

 

 

6.15. Zadania z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń  



191 
 

Realizacja zadań z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz obiektów administracyjnych polegała na: przebudowie schodów 
awaryjnych oraz infrastruktury technicznej zewnętrznej na dziedzińcu budynku 
administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53 oraz likwidacji barier architektonicznych 
w budynku administracyjnym przy ul. Moniuszki 9; opracowaniu dokumentacji 
projektowo-kosztorysową na przebudowę schodów przy ul. Żeromskiego; wykonaniu 
nowej platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. 
Moniuszki; zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynków administracyjnych przy ul. 
Żeromskiego 53, Kilińskiego 30 - przebudowa i rozbudowa instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej wraz z przebudową hydroforni - I etap, w ramach I etapu zadania 
wykonano przebudowę hydroforni w budynku przy ul. Żeromskiego; rewitalizacji 
Ratusza przy ul. Rynek 1, którego planowany termin zakończenia jest w 2019r. 

 

 

6.16. Zadania z zakresu promocji 

W roku 2018 z zakresu promocji miasta Radomia podjęto następujące działania: 

1) Organizacja i współorganizacja wydarzeń: 

• Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AIR SHOW 2018, 

• Obchody 42. Rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec ’76, w tym 
koncert z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej: Kękę, Alicetea, IRA, 

• Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji, 

• Ogólnopolskie Spotkania Filmowe „Kameralne Lato”, 

• Kiermasze Świąteczne (Wielkanocny i Bożonarodzeniowy), 

• Uruchomienie iluminacji świątecznej z udziałem zawodniczek ekstraklasowej 
E.Leclerc Radomki, 

• Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski, 

• Cafe Jazz Festival. 

2) Zakup materiałów promocyjnych i reklamowych: 

• wykonania płaskorzeźby przedstawiającej św. Kazimierza patrona Radomia, 

• wykonanie stempla menniczego dotyczącego Międzynarodowych Pokazów 
Lotniczych AIR SHOW 2018, 



192 
 

• zakup  trofeów  w ozdobnym etui i tabliczek okolicznościowych,  

• druk materiałów promocyjnych – kartki pocztowe - świąteczne, czeki, plakaty, 
ulotki, foldery, zakładki do książek, teczki herbowe, 

• zakup materiałów promocyjnych Miasta Radomia m.in.:: magnesy, maskotki, 
cukierki, skarpety, torby bawełniane i papierowe, wachlarze, kredki, notesy, 
zestawy narzędziowe, długopisy, kolorowanki, worki bawełniane, puzzle. 

3) Zakup pozostałych usług: 

• czynsz za powierzchnię wystawową w galerii handlowej, 

• fotograficznych i video, 

• przesyłania komunikatów SISMS, 

• laminowania plansz promocyjnych, wyklejania materiałami reklamowymi Miasta 
Radomia słupów, witaczy oraz reklamy na ekranach ledowych i w windach, 

• monitoringu mediów, 

• badania opinii mieszkańców miasta Radomia, 

• wysyłki kartek promocyjnych Miasta Radomia, 

• wynajmu fotobudki na stoisko promocyjne Miasta Radomia podczas 
Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2018, 

• zorganizowania konferencji prasowej poświęconej Nagrodzie Literackiej im. 
Witolda Gombrowicza, 

• ochrony stoiska promocyjnego Miasta Radomia podczas Międzynarodowych 
Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2018, 

4) Promocja przez podmioty zewnętrzne:  

• poprzez działalność wystawienniczą oraz uczestnictwo w imprezach  
rekonstrukcjach historycznych i pokazach historycznych, 

• podczas realizacji projektu „Polskie Himalaje”, 

• podczas wydarzeń sportowych w tym Gali Sportów Walki MMA, 

• podczas spotkania Polonii w Kanadzie, 

• podczas wystawy artystycznej „W poszukiwaniu piękna”, 

• podczas realizacji projektu „Biegnący Patriota”, 
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• podczas wydarzeń organizowanych dla społeczności studenckiej, 

• podczas Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2018, 

• podczas organizowanych w Radomiu prestiżowych Mistrzostw Polski Formacji 
Tanecznych, 

• podczas Jubileuszu 60 – lecia istnienia Automobilklubu Radomskiego, 

• w monografii jubileuszowej z okazji 25–lecia praw doktoryzowania na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH w Radomiu, 

• związana z nagraniem przez zespół Carpe Diem  i Szymona Wydrę teledysku, 

• w publikacji dotyczącej historii radomskiego futbolu, 

• związana z nagraniem przez jeden z radomskich zespołów płyty i teledysku, 

• podczas organizowanych w Shenzhen w Chinach Mistrzostw Świata Formacji 
Tanecznych, 

• w mediach, 

• produkcja i publikacja  działań promocyjnych na portalach internetowych, 

• emisja i produkcja Radomskiego Magazynu Samorządowego i zamieszczenie go 
w Internecie, 

• emisja reklam i informacji na antenach radiowych, 

• emisja spotów promocyjnych w telewizji, 

• publikacja reklam miasta Radomia na łamach gazet o zasięgu lokalnym, 

• dotacja celowa dla Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii Łaźnia, na 
organizację obchodów 42. Rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego 
Czerwiec '76, 

• dotacja celowa dla Domu Kultury “IDALIN”, na organizację obchodów 42. 
Rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec '76, 

• dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” na realizację 
zadania pn. „Promocja Radomia poprzez udział w produkcji filmu „Klecha”, 

• dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu na realizację 
zadania pn. „Nagroda literacka im. Gombrowicza”. 

5) Dodatkowo w ramach realizacji zadań własnych Miasta Radom, prowadzone były 
następujące działania: 
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• obsługa i świadczenie pomocy dla inwestorów krajowych i zagranicznych, 

• podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania inwestorów krajowych 
i zagranicznych, 

• przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach i warunkach 
inwestowania w mieście, 

• tworzenie warunków do szybkiego rozwoju gospodarczego miasta, 
sprzyjających kreowaniu miejsc pracy, 

• współpraca z jednostkami naukowymi, społecznymi, kulturalnymi, administracji 
rządowej i samorządowej a także z jednostkami otoczenia biznesu 
i środowiskami biznesowymi na rzecz promocji gospodarczej miasta oraz 
w zakresie utworzenia i rozwoju Radomskiej Strefy Gospodarczej, 

• realizacja i wspieranie inicjatyw rozwijających radomski rynek pracy, 
promujących współpracę biznes-edukacja oraz zmierzających do pogłębienia 
integracji i współpracy środowisk biznesowych, 

• tworzenie bazy gminnych i prywatnych ofert inwestycyjnych, współpraca 
z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie pozyskiwania 
i przygotowywania terenów inwestycyjnych, 

• koordynacja przedsięwzięć związanych z udziałem miasta w krajowych 
i zagranicznych imprezach wystawienniczo-targowych, 

• kształtowanie pozytywnego wizerunku i marki Radomia w kraju i zagranicą, 

• realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, 

• wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. 

 

6.17. Zadania z zakresu ochrony konsumentów 

Organem wykonującym zadania powiatu (miasta na prawach powiatu) w zakresie 
ochrony konsumentów jest rzecznik konsumentów. Miejski rzecznik konsumentów 
w Radomiu działa na podstawie Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 
Rzecznik wchodzi w skład Urzędu Miejskiego (starostwa grodzkiego) jako stanowisko 
jednoosobowe. Jego usytuowanie jest uregulowane Regulaminem Organizacyjnym 
Urzędu Miejskiego w Radomiu. 
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 W 2018 roku udzielono telefonicznie oraz osobiście około 5000 porad 
konsumenckich z czego 2021 dotyczyło zapewnienia bezpłatnego poradnictwa 
konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów, 
82 wystąpienia do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów konsumentów, 
11  powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się postępowań.  

 Najbardziej typowe problemy dotyczą: porad dotyczących prawa rodzinnego 
z zakresu ZUS, opieki społecznej, praw pacjenta dotyczących praw obywatelskich. 
W tych przypadkach rzecznik kierował zainteresowanych do właścicieli instytucji 
lub wskazywał, że sprawą powinien się zająć adwokat lub radca prawny. Odnotowano 
również „wyłudzanie” porad przez mieszkańców innych miast i powiatów, szczególnie 
z województwa mazowieckiego, ale również z innych regionów kraju.  

  

6.18. Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 

W ramach usługi polegającej na dostarczeniu, rozbudowie oraz utrzymaniu 
oprogramowania dla projektu „Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie 
Gminy Miasta Radomia” zakłada się zwiększenie funkcjonalności dotychczas 
wykorzystywanego systemu poprzez dostarczenie nowych modułów, m.in: 

1. Dziennik elektroniczny   
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      W ramach rozbudowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 
ogromne zmiany dotyczą funkcjonowania dziennika elektronicznego, który 
stanie się dodatkowo unikalnym w skali kraju mobilnym centrum kontaktu szkół 
z uczniami i rodzicami. W nowej wersji systemu każdy rodzic i uczeń będzie mógł 
pobrać na swojego smartfona pracującego w systemie Android lub iOS 
udostępnioną przez firmę Librus specjalną aplikację mobilną, dzięki której 
wszystkie najważniejsze informacje będzie otrzymywał w czasie rzeczywistym 
(w sposób automatyczny, bez konieczności każdorazowego logowania się 
aplikacja wyświetli użytkownikowi powiadomienia o nowych zdarzeniach). Ma 
to ogromne znaczenie dla poprawy komunikacji, np. w zakresie informowania o 
zmianach w planach lekcji, zastępstwach, zadaniach domowych itp. oraz dla 
bezpieczeństwa – np. w zakresie szybkiego przekazania informacji o 
nieobecności dziecka w szkole. Aplikacja jest przygotowana w taki sposób, żeby 
każdy rodzic i opiekun dziecka uczęszczającego do szkoły w Radomiu mógł z niej 
płynnie korzystać. Drugim ogromnie ważnym obszarem, który ulegnie 
rozbudowie będą narzędzia wspierające proces rozpoznawania indywidualnych 
predyspozycji uczniów, najlepszej dla każdego z nich strategii uczenia się i 
silnych stron. Za pomocą przygotowanych przez Librus i dostarczonych w 
ramach platformy zestawów nowoczesnych testów dla każdego dziecka 
zostanie przygotowany jego indywidualny profil, który wraz z bibliotekami 
metod i technik pracy zostanie udostępniony pracującym z nim nauczycielom 
oraz rodzicom. Chcemy wszystkim osobom zaangażowanym w proces 
edukacyjny dostarczyć silne wsparcie i dać nowy impuls do jeszcze bardziej 
efektywnej pracy z młodzieżą. W trudnym dla uczniów czasie zmian w systemie 
oświaty ogromnie ważne jest wykorzystanie wszelkich możliwych metod 
ułatwiających im zdobywanie wiedzy i budowanie przyszłych karier 
zawodowych. Radom będzie pierwszym tak dużym polskim miastem, które 
kompleksowo, we wszystkich prowadzonych przez siebie szkołach i dla 
wszystkich uczniów, wdraża tego typu zaawansowane narzędzia informatyczne 
wspierające proces indywidualizacji nauczania. 
Dodatkowo obecne w szkołach dzienniki elektroniczne zostaną rozbudowane o 
nowe moduły między innymi monitorujące realizację podstawy programowej, 
służące prowadzeniu dziennika pedagoga i dzienników świetlicy oraz 
monitorujące kluczowe dla szkoły wskaźniki edukacyjne. 
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2. Zbiorczy Analizator Wyników Egzaminów Zewnętrznych 

Zbiorczy Analizator Wyników Egzaminów Zewnętrznych jest systemem 
umożliwiającym analizę jakości pracy podległych jednostek w aspekcie wyników 
egzaminów zewnętrznych. Aplikacja ta pozwala także na pozycjonowanie szkół 
w regionie pod względem parametrów ilościowych, diagnostycznych i rozwojowych, 
opisując poziom realizacji zadań edukacyjnych w roku szkolnym. W przeciwieństwie do 
typowych rankingów szkół, raporty generowane przez Zbiorczy Analizator pokazują 
również wzrost lub spadek potencjału uczniów. 

 

3. System Zarządzania Informacją - Aplikacja Nadzoru Pedagogicznego 

 Jest to system pozwalający na realizację podstawowych form nadzoru 
pedagogicznego: kontroli i ewaluacji. Do głównych funkcji tej aplikacji należy 
gromadzenie i przetwarzanie informacji. Dane w trakcie wprowadzania są 
przypisywane do odpowiednich sektorów działalności placówki oświatowej. Z tych 
informacji można skorzystać w dowolnym momencie, w celu przygotowania zestawień 
i analiz, pomocnych przy ewaluacji. System powiadomień, audyt doręczeń i potwierdzeń 
przeczytania sprawia, że aplikacja jest narzędziem monitorującym pracę placówki. 

 

4. System do obsługi biblioteki szkolnej 

Aplikacja dostępna będzie dla uczniów o każdej porze i z każdego komputera 
posiadającego dostęp do Internetu, także z urządzeń mobilnych. 
Dzięki katalogowi internetowemu uczniowie mogą komfortowo wypożyczać zasoby, 
korzystając również z telefonów komórkowych oraz tabletów. Uczniowie zawsze mają 
możliwość przeglądania własnego konta wypożyczeń, gdzie znajdują się między innymi 
informacje o terminie zwrotu wypożyczonych książek. 

 

5. Systemy Finanse, Płace oraz Kadry 

Systemy te dają możliwość ujednolicenia zasad pracy. Pozwala to na tworzenie 
porównywalnych zestawień (np. zobowiązań) z podległych jednostek na potrzeby 
sprawnej i szybkiej analizy danych.  
Możliwe jest również wyszukiwanie oszczędności lub bieżąca kontrola realizacji planu, 
co może usprawnić proces podejmowania decyzji. 

 

6. Aplikacja Centralny VAT 
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Centralny VAT to chmurowa aplikacja, która automatycznie, na podstawie rejestru 
sprzedaży i zakupu VAT wszystkich podległych jednostek budżetowych i zakładów 
budżetowych, pozwala przygotować zbiorczą deklarację VAT-7 wraz z załącznikami 
i zbiorczy JPK VAT, podpisane podpisem kwalifikowanym w celu ich dostarczenia 
organom podatkowym. 

 

 

6.19. Zadania z zakresu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

 6.19.1. Obsługa i świadczenie pomocy dla inwestorów krajowych 
i zagranicznych 

1) Obsługa inwestorów polegająca na udzielaniu informacji o możliwej do uzyskania 
pomocy ze strony GM Radomia oraz możliwym uzyskaniu pomocy publicznej np. SSE, 
PUP. 

2) Przeprowadzenie kilkudziesięciu spotkań z inwestorami. Dotyczyły one różnych 
kwestii, od zainteresowania zakupem nieruchomości od gminy poprzez zakup 
nieruchomości od osób prywatnych, na możliwościach wsparcia ze strony Gminy 
kończąc. Lista firm: POLMEDIA, Schlegel sp. z o.o. ALGO Poland Sp. z o.o. RADMET Michał 
Szpak ,NEW TRENDY sp. z o.o., Szymańscy International, PPHU TES Dominik Potacki, 
Stalfach Emil Chojnacki., Tekom Technologia Sp. z o.o., Intersnack Poland sp. z o.o., 
PLSTEELER. 

3)  Bieżąca obsługa firm: KLAMAL sp. z o.o., GABEC sc. Tryton Tech sp. z o.o, DUNCAN 
sp. z o.o., LEMICH, All4vending sc. Tech Project sp. z o.o., Stalgast Logistics sp. z o.o. 
PAPER CUPS sp. z o.o., Dürr Poland Sp. z o.o., F2JREMAN sp. z o.o, RADFREZ, ARP SA, 
QFG sp. z o.o., LANDOIA Łukasz Kapusta. 

4)  Organizowanie i prowadzenie spotkań z lokalną branżą usług biznesowych. 

 6.19.2. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania inwestorów 
krajowych i zagranicznych: 

1) Zamówiono raport ABSL w celu pokazania potencjału rynku BPO/SSC w Radomiu pn. 
„Usługi biznesowe w Radomiu”. 

2) Ze względu na bardzo ograniczoną ofertę miejskich gruntów inwestycyjnych 
działania w zakresie pozyskiwania inwestorów zostały ograniczone do minimum, 
obszar przemysłowy Wośniki został w przeszło 97% skomercjalizowany m.in. dla Makpol 
Recycling Sp. z o.o., Landoia, Erkado Radom Sp. z o.o., Fundacji Platforma Przemysłu 
Przyszłości.  

3)  Aktualizowanie danych statystycznych na potrzeby wsparcia przedsiębiorczości. 
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 6.19.3. Przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji o 
możliwościach i warunkach inwestowania w mieście: 

1)  Bieżące umieszczanie informacji na stronie www.investinradom.pl oraz promowanie 
podczas 2 edycji Noble Brand, gali Granitowy Tulipan. 

2) Dystrybucja pakietów wsparcia dla reinwestycji i rozwoju firm prowadzących 
działalność w mieście. Odbyło się kilkanaście wizyt w firmach głównie z branży 
metalowej (GALVO24, STALGAST, IMPERIAL TOBACCO, LEMICH, LANDOIA, MASTERDEV, 
GGG, RADMOT), podczas których zostały zaprezentowane pakiety wsparcia do 
przedsiębiorców. 

 6.19.4. Tworzenie warunków do szybkiego rozwoju gospodarczego 
miasta, sprzyjających kreowaniu miejsc pracy: 

1) Realizowanie uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie przyznawania pomocy 
materialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia 
zatrudnienia na terenie miasta Radomia. 

2)  Opracowanie i realizacja planu promocji kształcenia zawodowego. 

3) Przeprowadzenie kampanii promocyjnej, wspólnie z przedsiębiorcami i IPHZR, 
zachęcającej uczniów do wyboru szkół zawodowych. Wykorzystano w niej uprzednio 
przygotowane narzędzia takie jak: billboardy, ulotki, film, strona internetowa 
www.zawodowcyradom.pl  Przygotowany został plan promocji kształcenia 
zawodowego w roku szkolnym 2018/2019, który zakłada między innymi uruchomienie 
nowej strony internetowej www.zawodowcyradom.pl, spotkania przedsiębiorców z 
rodzicami, wizyty uczniów w firmach, organizację dni otwartych w firmach, itp.  

4) Organizowanie spotkań z lokalnymi jednostkami edukacyjnymi w celu opracowania 
programu i realizacji dedykowanych szkoleń branżowych outsourcingu. 

 6.19.5. Współpraca z jednostkami naukowymi, społecznymi, 
kulturalnymi, administracji rządowej i samorządowej, a także z jednostkami 
otoczenia biznesu i środowiskami biznesowymi na rzecz promocji gospodarczej 
miasta oraz w zakresie utworzenia i rozwoju Radomskiej Strefy Gospodarczej: 

1) Przeprowadzenie promocji wydziałów technicznych UTH. Współpracowano z IPHZR, 
ITE. 

2) Zrealizowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia w sprawie ustanowienia 
„Nagrody Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub 
magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia”.  

3)  Negocjacje z Agencją Rozwoju Przemysłu SA odnośnie komercjalizacji terenów na 
Wośnikach (pozyskanie inwestora Erkado Radom Sp. z o.o.). 
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4)  Spotkania oraz wizyta wspólnej delegacji MPiT i ABSL w Radomiu w celu analizy 
potencjału inwestycyjnego Radomia dla sektora usług biznesowych. 

 6.19.6. Realizacja i wspieranie inicjatyw rozwijających radomski rynek 
pracy, promujących współpracę biznes-edukacja oraz zmierzających do 
pogłębienia integracji i współpracy środowisk biznesowych: 

1)  Wspólnie z WSH zorganizowano panel dyskusyjny nt. „Działania organizacji w 
zakresie rozwoju postaw przedsiębiorczych wśród pracowników”.  Wydarzenie zostało 
organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz programu 
„Rozpocznij z Mentorem”, którego celem jest wsparcie mikroprzedsiębiorców na 
początkowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Realizacja elementów 
programu odbywa się od kilku lat. 

2)   Przeprowadzenie wizyt i spotkań z zewnętrznymi firmami i instytucjami BSS: CBRE, 
Walter Herz, ABSL, Pro Progressio, JLL, Randstad. 

 6.19.7. Tworzenie bazy gminnych i prywatnych ofert inwestycyjnych, 
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w zakresie 
pozyskiwania i przygotowywania terenów inwestycyjnych: 

1) Aktualizowanie oraz zamieszczanie ofert inwestycyjnych na stronie 
www.investinradom.pl. 

 6.19.8. Koordynacja przedsięwzięć związanych z udziałem miasta w krajowych i 
zagranicznych imprezach wystawienniczo-targowych: 

1. Udział w Targach Mody Poznań 2018 – pomoc de minimis dla 11 przedsiębiorców. 

6.19.9. Przygotowywanie oraz współpraca w zakresie opracowań przez inne komórki 
organizacyjne Urzędu, wydawnictw oraz innych materiałów informacyjnych 
promujących miasto: 

1) Analizowanie raportów i opracowań zewnętrznych podmiotów dotyczących 
wsparcia przedsiębiorczości, analizowanie założeń programów wsparcia w innych 
miastach; raporty Pro Progressio, ABSL, PAIH, JLL, Colliers, CBRE  programy wsparcia 
innych miast. 

6.19.10. Kształtowanie pozytywnego wizerunku i marki Radomia w kraju i zagranicą: 

1)   Udział oraz organizacja w wydarzeniach biznesowych takich jak Noble Brand, 
Granitowy Tulipan, ŚTP, śniadania biznesowe organizowane IPHZR i BCC. 

6.19.11. Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej: 

Administrowanie projektami w okresie ich trwałości: 
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1) Projekt pt. „Technika i nowoczesność – promocja gospodarcza 
Południowego Mazowsza” działanie 1.7 „Promocja gospodarcza” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007-2013.  

2) Projekt pt. „Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo-
budowlanej na uzbrojenie terenów przemysłowych Gminy Miasta 
Radomia” poddziałanie 6.2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka na lata 2007-2013. 

6.19.12. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej: 

1) Organizowanie lokalnych wydarzeń promocyjnych skierowanych do 
przedstawicieli branży outsourcingu. 

2) Organizowanie spotkań z lokalnymi i zewnętrznymi instytucjami 
otoczenia biznesowego. 
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Podsumowanie  

Jak wynika z danych zaprezentowanych w raporcie, rok 2018 przyniósł postęp 
w realizacji wszystkich kluczowych celów ujętych w planach oraz programach działania. 
Przełożyło się to na dalszy postęp w realizacji nadrzędnego celu władz miasta Radomia, 
jakim jest zapewnienie mieszkańcom poprawy warunków życia, a działającym na jego 
terenie podmiotom gospodarczym - stabilnego funkcjonowania.  

Główną determinantą realizacji tego celu są wszelkiego rodzaju inwestycje 
infrastrukturalne, które są  podstawą zarówno prawidłowego funkcjonowania 
społeczności lokalnych, jaki i jednostek gospodarczych działających na ich rzecz. Należy 
przy tym  zwrócić uwagę na fakt, że inwestycje infrastrukturalne są zarówno 
przyczyną, jak i  przejawem rozwoju. Obszary inwestycji infrastrukturalnych powinny 
być adekwatne do oczekiwań i wymagań społeczeństwa lokalnego, stąd też ich 
przygotowanie jest z reguły długotrwałe, wymaga szczegółowej analizy potrzeb 
regionu oraz określenia czynników ograniczających. Polska, i co za tym idzie również 
Radom, po przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku, ma obowiązek 
dostosowania się do standardów wytyczonych przez Unię, mając jednocześnie dostęp 
do wachlarza różnych dotacji, pochodzących z Unijnych programów rozwojowych.  

  Wśród inwestycji infrastrukturalnych kluczowe znaczenie mają inwestycje 
drogowe, gdyż  nie tylko ułatwiają one komunikację, przemieszczanie się ludzi 
i towarów, ale zmniejszają  też  poziom hałasu, zanieczyszczenie środowiska 
i ograniczają inne dolegliwości, związane z rozwojem cywilizacyjnym, przyczyniając się 
ostatecznie również do poprawy jakości życia mieszkańców. W roku 2018 realizowane 
były następujące inwestycje drogowe: 

1. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 – ulicy Żółkiewskiego na odc. od skrzyżowania 
z ul. Zbrowskiego do 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 w trakcie realizacji. 

2. Budowa trasy N-S na odc. od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego – 
inwestycja w trakcie realizacji. 

3. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 – Al. Wojska Polskiego na odc. od ul. 
Kozienickiej do ul. Słowackiego – inwestycja  w trakcie realizacji. 

Innym obszarem infrastrukturalnym, ważnym dla poprawy jakości życia, są inwestycje 
w  sieć wodociągową, umożliwiające dostęp do wody kolejnych obszarów miasta, jak 
również  modernizacja istniejącej sieci. 
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W 2018 roku kontynuowana była realizacja programu rewitalizacji Gminy Miasta 
Radomia.  Ten wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, 
przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej i kulturowej, zmierzający 
do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia 
warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiąc narzędzie planowania, 
koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Celem 
nadrzędnym Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023 jest 
ożywienie społeczno-gospodarcze Śródmieścia wraz z Miastem Kazimierzowskim. W 
ramach I etapu realizacji tego projektu w 2018 roku dokonano rewitalizacji 
nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz 
z zagospodarowaniem placu Rynku. Procesy inwestycyjne w Radomiu i miastach 
ościennych (Szydłowiec, Kozienice , Iłża) realizowane są w ramach Planu 
Inwestycyjnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Radomskiego Obszaru 
Strategicznej Interwencji. W 2018 roku zostało podpisanych zostało dalszych 8 umów 
w ramach RPO WM na zadania wpisane do planu RIT. 

Dążąc do poprawy jakości powietrza, w 2018 r. dokonano aktualizacji „Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Radomia na lata 2010-2017 
z perspektywą do 2024 roku”. W ramach tego programu w 2018 r. Gmina Miasta 
Radomia udzieliła dotacji celowych na kwotę 767 200 zł na likwidację 199 palenisk 
węglowych i zastąpienia ich 155 kotłami gazowymi.   W ramach realizacji programu w 
latach 2014-2018 udzielono mieszkańcom Radomia dotacji w łącznej kwocie 6 347 
200 zł.,  likwidując 1137 palenisk węglowych, czego efektem była redukcja ilości 
spalanego węgla o 3819 ton/rok. Miasto realizuje  plan gospodarki niskoemisyjnej. 

Istotnym elementem działań podejmowanym przez władze miasta w 2018 roku było 
udzielanie wsparcia rodzinie poprzez roztaczanie wszechstronnej opieki nad rodzinami 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych, w celu 
przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz 
zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci, w tym wspieranie kobiet w ciąży 
i rodzin ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji 
niepowodzeń położniczych. Na koniec 2018 roku programem Rodzina Plus objęte były 
3182 rodziny.  

Specjalną formą pomocy dla rodziny jest pomoc osobom niepełnosprawnym. Miasto 
Radom realizuje 5 priorytetów skierowanych dla tych osób. Do końca 2018 roku 
wydano 2500 Kart Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością, zapewniających różnoraką 
pomoc niepełnosprawnym i ich rodzinom. Równie istotna jest pomoc miasta dla 
seniorów, dostarczana zwłaszcza w ramach programu Radomska Karta Seniora i 
Radomskiego Programu na rzecz Seniorów – „Siła w Seniorach”. Do końca 2018 roku 
wydano 9809 Kart Seniora, co najlepiej świadczy o skali pomocy Miasta dla tej grupy 
społecznej.  

Świadczenia Miasta na rzecz mieszkańców przyjmowały również formę wspierania 
ochrony zdrowa, szpitalnictwa, świadczenia pomocy społecznej. Miasto realizowało też 
szereg programów poprawiających bezpieczeństwo obywateli. 
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Konsekwentna realizacja w 2018 r. przyjętych przez Radę Miejską programów  
spowodowała, że warunki życia mieszkańców uległy dalszej poprawie. Stworzone 
zostały również podstawy do kontynuacji pozytywnych zmian w kolejnych latach.      
 


