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Część I. Radom i Radomianie 

Na podstawie studiów literaturowych ciężko jest ustalić założyciela i datę powstania miasta 

Radom. Pierwsze zapisy szacuje się na X i XI wiek, a więc na czasy panowania Mieszka I i Bolesława 

Chrobrego, kiedy to nad Mleczną powstał gród obronny. Na terenie tego grodu wzniesiono kościół 

pod wezwaniem św. Piotra, skąd do dziś utrzymuje się nazwa tego miejsca „Piotrówka”. W źródłach 

historycznych nazwa Radom pojawiła się po raz pierwszy w roku 1155 w bulli papieża Hadriana IV 

wystawionej dla biskupa wrocławskiego. 

Radom w XI wieku był siedzibą kasztelana sprawującego władzę sądowo-administracyjną. 

Na wschodzie osady powstała osada targowa, która przekształciła się w część miasta pod nazwą  

„Stary  Radom”.  W XIII  wieku  wzniesiono  na tym  terenie  kościół pod wezwaniem św. Wacława, 

a wiek później Stary Radom otrzymał prawo średzkie. Pierwsze przywileje lokalizacyjny datuje się 

na rok 1360 i 1364 rok, w którym Kazimierz Wielki nadaje miastu przywilej prawa magdeburskiego. 

Najważniejszymi datami, które wpisały się w historię Radomia jest rok 1505, w którym 

uchwalono konstytucję „Nihil novi” i Czerwiec 1976 roku, w którym robotnicy z Radomia jako jedni 

z pierwszych wyszli na ulicę i protestowali przeciwko polityce władzy. Protest robotników został 

brutalnie stłumiony przez władze komunistyczne. 

1.1 Dane geograficzne 

Miasto Radom zlokalizowane jest w centralno-wschodniej Polsce, w południowej części 

województwa mazowieckiego w dorzeczu środkowej Wisły i Pilicy na Równinie Radomskiej 

i Równinie Kozienickiej (północny kraniec miasta). Położone jest w odległości około: 78 km od 

Kielc, 100 km od Warszawy, 108 km od Lublina, 135 km od Łodzi, 192 km od Krakowa, 321 km od 

Wrocławia, 358 km od Poznania, 442 km od Gdańska, 640 km od Berlina i 850 km od Kijowa. 

Szczególnej uwadze zasługuje położenie Miasta Radom w niewielkiej odległości od Warszawy, 

Łodzi, Kielc i Lublina. 

Odległość Miasta Radomia od przejść granicznych prezentuje się następująco: 

• z Rosją: Bezledy (410 km), 

• z Litwą: Ogrodniki (396 km), 

• z Białorusią: Kukuryki (214 km), Kuźnica Białostocka (350 km), 

• z Ukrainą: Hrebenne (250 km), Medyka (280km), 

• ze Słowacją: Chyżne (305 km), 

• z Czechami: Cieszyn (308km), Kudowa - Słone (445 km), 

• z Niemcami: Świecko (555 km), Olszyna (480 km), Zgorzelec (481 km), 

 

Miasto Radom ze względu na swoje położenie geograficzne stanowi ważny węzeł 

komunikacyjny. Leży ono na skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych: droga krajowa nr 7 Gdańsk-

Kraków (trasa łącząca Północą Europę z Adriatykiem) i droga krajowa nr 12 Poznań-Lublin 
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(połączenie pomiędzy Berlinem i Kijowem). W Radomiu występują również ważne węzły kolejowe, 

pierwszorzędne, o znaczeniu krajowym: Warszawa-Radom- Kraków, Radom-Dęblin i Radom-

Tomaszów Mazowiecki-Łódź. 

1.2 Dane demograficzne 

Radom jest czternastym miastem w Polsce pod względem ludności. W roku 2021 miasto 

zamieszkiwało, według danych GUS, 208 091 osób, w tym 98 510 mężczyzn i 109 581 kobiet. Zatem, 

według danych GUS, w ciągu tylko jednego roku liczba radomian zmalała o 1 205 osób. Dane 

z rejestru PESEL, z której korzysta m.in. Państwowa Komisja Wyborcza ustalając listy 

uprawnionych do głosowania, wskazują natomiast, że w Radomiu mieszka 192 685 osób. Struktura 

wiekowa m. Radomia jest podobna do krajowej z negatywną tendencją starzenia się społeczeństwa. 

Spadek ludności obserwowany jest również w Częstochowie, Sosnowcu i Elblągu – miastach 

do których Radom jest najczęściej porównywany, natomiast odwrotny trend ma miejsce na terenie 

powiatu radomskiego, województwa mazowieckiego oraz Warszawy. Wyludnieniu ulegają centra 

miast przy jednoczesnym rozwoju stref podmiejskich – stawiając Radom jako jeden z krajowych 

symboli suburbanizacji. 

Mimo to Radom pozostaje miastem dość gęsto zaludnionym -  na 1 km2 powierzchni 

Radomia przypada 1872 mieszkańców. Gęstość zaludnienia jest więc wyższa niż w przypadku 

Elbląga i Częstochowy, jednak większa koncentracja mieszkańców na 1 km2 występuje w Sosnowcu. 

Zarówno Radom jak i wszystkie porównywane miasta charakteryzują się rosnącym 

wskaźnikiem obciążenia demograficznego.  

Jednostka 

współczynnik obciążenia demograficznego osobami 
starszymi (osoba) 

2008 2011 2014 2017 2020 

Radom 18,3 20,0 22,8 26,4 31,2 

Częstochowa 20,8 22,4 25,9 30,9 36,2 

Sosnowiec 18,8 20,9 25,2 30,8 37,4 

Elbląg 17,0 17,8 21,1 25,7 30,5 

Warszawa 24,3 25,4 27,7 30,8 33,5 

Powiat radomski 16,8 16,6 17,8 19,8 22,7 

Województwo mazowieckie 20,6 21,0 23,0 25,8 28,6 

Polska 18,9 19,4 21,9 25,0 28,2 

Źródło: Diagnoza sytuacji Radomia w ujęciu społecznym, przestrzennym i gospodarczym 
przygotowana na potrzeby opracowania  pn. „Strategia dalszego rozwoju gminy miasta 

radomia – Radom 2030” 

Należy również zwrócić uwagę na ujemny przyrost naturalny w Radomiu. Przewaga zgonów 

nad urodzeniami jest charakterystyczna dla całej Polski i występuje we wszystkich analizowanych 

jednostkach. Sytuacja w miastach grupy porównawczej nie odbiega znacząco od sytuacji Radomia, 
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a na tle Częstochowy i Sosnowca Radom wypada wyraźnie korzystniej. W efekcie omawianych 

zjawisk – starzenia ludności, ujemnego salda migracji i ujemnego przyrostu naturalnego – liczba 

mieszkańców Radomia ciągle maleje. Wśród grupy porównawczej można zauważyć w 2020 roku, 

że ujemny przyrost naturalny w nieco ponad 200-tysięcznym Sosnowcu przyjmuje wartość 

porównywalną z ponad 8-krotnie większą Warszawą. Należy jednak zaznaczyć, iż w przypadku 

Radomia migracje w znacznie większym stopniu przyczyniają się do odpływu mieszkańców, niż 

ujemny przyrost naturalny. 

Jednostka 
2008 2011 2014 2017 2020 

Przyrost naturalny 

Radom 258 -91 -206 -279 -1 119 

Częstochowa -541 -621 -954 -1 098 -1 760 

Sosnowiec -561 -746 -894 -990 -1 535 

Elbląg -5 -142 -209 -220 -668 

Warszawa 728 1 277 1 552 2 197 -1 512 

Powiat radomski 324 236 158 240 -256 

Województwo mazowieckie 5 466 4 178 3 645 4 613 -10 795 

Polska 35 100 12 915 -1 307 -870 -122 046 

Źródło: Diagnoza sytuacji Radomia w ujęciu społecznym, przestrzennym i gospodarczym 
przygotowana na potrzeby opracowania  pn. „Strategia dalszego rozwoju gminy miasta 

radomia – Radom 2030” 

W strukturze wiekowej mieszkańców Radomia dominują osoby w wieku produkcyjnym, 

jednak na przestrzeni lat 2008-2020 ich udział spadł o 6,99% (z poziomu 65,17% do 58,18%.) Ta 

sama tendencja dotyczy osób w wieku przedprodukcyjnym – w okresie analizy liczebność tej grupy 

zmniejszyła się o ponad 5,5 tysiąca (1,33%). W analizowanej grupie miast jedynie Sosnowiec  

i Warszawa odnotowują wzrost udziału osób w wieku przedprodukcyjnym odpowiednio o 0,07%  

i 3,97%. Spadek udziału osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym generuje wzrost udziału 

osób w wieku poprodukcyjnym. W Radomiu udział najstarszej kategorii wiekowej w ostatnich 13 

latach wzrósł o 8,32%, jest to jednak najniższy wzrost wśród miast o porównywalnej liczbie 

mieszkańców. Problem starzejącego się społeczeństwa najbardziej dotyka Sosnowiec – w 2008 roku 

17,47% ludności stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym, podczas gdy w 2020 już 28,56%, zatem 

udział tej grupy zwiększył się na przestrzeni 13 lat o ponad 11%. 

Na potrzeby poprzedniego dokumentu Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego opracowany został podział miasta na jednostki urbanistyczne. 

Wyszczególniono wówczas 63 jednostki, wyróżniające się charakterem zabudowy, dostępnością 

komunikacyjną, uwzględniając historyczną strukturę przestrzenną. Poszczególne jednostki 

urbanistyczne różnią się między sobą również uwarunkowaniami demograficznymi, co w efekcie 

przekłada się na różnice w potrzebach społecznych mieszkańców tych jednostek, w tym m.in. 

zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi. W związku z powyższym, konieczne jest rozpoznanie 
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tych uwarunkowań i przeprowadzenie analiz demograficznych w oparciu o podział miasta na 

jednostki. Bieżące dane przedstawiono według stanu na koniec 2019 roku. 

Na podstawie wydzielonych jednostek urbanistycznych przeprowadzono analizę liczby 

ludności w mieście i zmian tej liczby w odniesieniu do poprzedniego dokumentu studium, w którym 

liczba ludności w poszczególnych jednostkach przedstawiona została według stanu na koniec 2008 

roku. 

W 2008 r. największa liczba ludności wystąpiła w następujących jednostkach 

urbanistycznych: Ustronie (17 230 osób), Gołębiów II (12 007 osób) i Południe II (10 749 osób). W 

2019 r., pomimo spadku liczby mieszkańców, Ustronie nadal było najliczniejszą jednostką 

urbanistyczną w mieście (13 487 osób). Na drugim miejscu ponownie znalazł się Gołębiów II z liczbą 

mieszkańców, która nieznacznie wzrosła względem 2008 r., wynoszącą 12 612 osób. Na kolejnym 

miejscu zamiast Południa II znalazło się Os. Nad Potokiem, zamieszkiwane przez 12 206 osób. 

Najmniejsza liczba mieszkańców zarówno w 2008 jak i 2019 roku wystąpiła w jednostkach: 

Krzewień (52 osoby w 2009 r. i 84 w 2019 r.), Dzierzków Północny (134 osoby w 2008 r. i 248 w 

2019 r.) i Eletrociepłownia (147 osób w 2008 r. i 126 w 2019 r.). Wśród tych obszarów miasta 

odnotowano spadek liczby mieszkańców jednostki Elektrociepłownia i wzrost liczby mieszkańców 

Dzierzkowa Północnego względem 2008 r., co spowodowało, iż Dzierzków Północny przesunął się 

z pozycji 2 na 3 wśród jednostek z najmniejszą liczbą ludności. 



11 
 

Źródło: dane pozyskane z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 

 

Analizie poddano również zmiany liczby mieszkańców poszczególnych jednostek 

urbanistycznych w latach 2008-2019. W tym okresie największy wzrost liczby ludności odnotowano 

w jednostkach: Os. XV-lecia (+3 942), Czachówek (+2 476) i Os. Nad Potokiem (+1 742). Największy 

spadek liczby ludności wystąpił w jednostkach: Ustronie (-3 743), Centrum Południe (-3 477) i 

Południe II  

(-1 782). 

Źródło: dane pozyskane z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
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Część II. Plany i programy strategiczne obowiązujące Miasto 

Radom oraz informacja o realizacji obowiązków i zamierzeń z nich 

wynikających 

2.1 Gospodarka nieruchomościami 

2.1.1. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Radomia 
(miasta na prawach powiatu Radom) położonych na terenie miasta Radomia 
w latach 2020-2022 

Opracowanie Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Radomia (miasta 

na prawach powiatu Radom) w latach 2020-2022 jest realizacją obowiązku, który nałożyła Ustawa 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 

1899).  

Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 2, 2a oraz art. 25b ustawy, gospodarowanie zasobem polega 

m.in. na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu. Plan ten opracowuje się na okres 3 lat. Plan 

zawiera w szczególności:  

• zestawienie nieruchomości zasobu oraz zestawienie nieruchomości oddanych 

w użytkowanie wieczyste,  

• prognozę dotyczącą: udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości 

do zasobu, poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz 

nabywaniem nieruchomości do zasobu, wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, aktualizacji opłat z 

tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomości, program zagospodarowania nieruchomości zasobu.  

W latach 2020-2022 gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu 

Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu Radom) będzie polegało na udostępnianiu 

oraz nabywaniu nieruchomości do zasobu. Działania te będą realizowane w szczególności w trybie 

sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawy, najmu, użyczenia oraz 

ustanawiania służebności a także 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. 

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.  
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Program gospodarowania nieruchomościami gminnymi zasobu na lata 2020-2022 zakłada 

kontynuację dotychczasowych umów dzierżawy, najmu i użyczenia, a także zawieranie nowych 

umów w oparciu o wpływające wnioski. Realizacja programu zagospodarowania nieruchomości 

nastąpi zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami, wynikającymi z 

obowiązujących przepisów prawa. 

Działania w zakresie nabywania do zasobu będą realizowane w trybie: komunalizacji, 

zamiany, zakupu pod inwestycje publiczne, nabywania za odszkodowaniem itp. Wydatki z tym 

związane uzależnione będą od bieżących potrzeb określonych w uchwałach budżetowych w 

poszczególnych latach, realizowanych zadań inwestycyjnych i planów budżetowych.  

Zgodnie z Planem wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Radomia (miasta 

na prawach powiatu Radom) położonych na terenie miasta Radomia w latach 2020-2022, 

będącego załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia Nr 1823/2020 z dnia 25 

września 2020 r., w 2021 roku:  

zbyto następujące nieruchomości Gminy Miasta Radom  

(ujęte w ww. dokumencie): 

Lp. Nr 

działki 

Obręb Arkusz Położenie 

(ulica) 

Tryb zbycia Pow. 

w m² 

Uwagi 

1. 26/12, 

27/13 

0010 14 Kapturska przetarg 717  

2. 26/11, 

27/11 

0010 14 Kapturska przetarg 700  

3. 26/2, 

27/2 

0010 14 Kapturska przetarg 2665  

4. 275/13 0070 74 Inwestycyjna  bezprzetargowo 3010  

5. 44/3 0041 43 Grzybowska przetarg  883  

6. 75, 76 0080 114 Stanikowskiego bezprzetargowo 15743  

7. 26 0220 185 Kasztelańska przetarg 1007  

8. 25 0220 185 Kasztelańska przetarg 1015  

9. 24 0220 185 Kasztelańska przetarg 1023  

10. 159/2 0260 205 Piastowska przetarg 3639  

11. 213/9, 

222/3 

0121 131 Św. Brata 

Alberta 

Przetarg 872  

12. 11/9 0040 31 Kusocińskiego przetarg 75  

13. 136/5 0080 105 Boczna/ 

Wierzbicka 

(udział) 

przetarg 3122  

14. 611/18 0060 49 Opoczyńska przetarg 661  

15. 230/2 0010 25 Stolarska 

(udział) 

bezprzetargowo 593  
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16 41/19 0060 65 Garbarska bezprzetargowo 140 powstała 

w wyniku 

podziału 

dz. 41/8 

 

zbyto następujące nieruchomości GMR  

(nieujęte w wyżej wymienionym dokumencie): 

 

nabyto następujące nieruchomości (ujęte w ww. dokumencie): 

Lp. Nr działki Obręb Arkusz Położenie 

(ulica) 

Tryb 

nabycia 

Pow. w m² 

1. 34/10 0150 160 Maratońska/ 

Dębowa 

darowizna 2522 

2. 156/4 0070 75 Wośnicka wykup 7462 

3. 120 0091 87 Czachowskiego wykup 1119 

 

nabyto następujące nieruchomości (nieujęte w ww. dokumencie): 

Lp. Nr 

działki 

Obręb Arkusz Położenie 

(ulica) 

Tryb 

nabycia 

Pow. 

w m² 

1. 4/10 0080 69 Maratońska/ 

Dębowa 

wykup 394 

2. 3/1 0290 221 Energetyków wykup/ 

wykonanie 

prawa 

pierwokupu 

3000 

Lp. Nr działki Obręb Arkusz Położenie 

(ulica) 

Tryb zbycia Pow. 

w m² 

1. 80/14 0100 116 Słowackiego bezprzetargowo 406 

2. 163/10 0041 42 Szklana bezprzetargowo 143 

3. 65/10, 65/11 0080 69  Maratońska bezprzetargowo 3364 

4. 228/11 0010 25 Dobra przetarg 234 

5. 88/6 0090 92 Sedlaka przetarg 603 

6. 510/2, 611 0110 134 Piękna bezprzetargowo 159 

7. 235/1 0110 134 Idalińska bezprzetargowo 661 

8. 314/6 0130 110 Warsztatowa bezprzetargowo 244 

9. 41/23 0070 73 Skrajna bezprzetargowo 156 
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3. 132/3, 

222/3, 

222/4 

0080 108 Wierzbicka/ 

Sycyńska 

darowizna 1808 

4. 235/4, 

235/6, 

235/8, 

238/1, 

239/12, 

239/14 

0080 103 Frontowa darowizna 43 

5. 236/1 0080 103 Frontowa darowizna 17 

6. 216 0010 21 Listopadowa wykup 540 

7. 145/6 0070 75 Wośnicka wykup 248 

8. 145/8 0070 75 Wośnicka wykup 40 

9. 56/4 0040 16 Różana wykup 808 

10. 56/3 0040 16 Różana (udział) wykup 382 

 

2.1.2 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Opracowanie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

jest realizacją obowiązku, który nakłada art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy  

z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 172).  

 Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, 

zgodnie z art. 4 cyt. wyżej ustawy, należy do zadań własnych gminy. 

 Zgodnie z art. 21 ust 2 cytowanej wyżej ustawy Wieloletni Program Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat 

i obejmować w szczególności: 

• prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w 

poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, 

• analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 

budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata, 

• planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, 

• zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 

• 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, 

• źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, 

• wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty 

remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład 



16 
 

mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których 

gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne, 

• opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności: 

− niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali, 

− planowaną sprzedaż lokali. 

 Celem Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta 

Radomia jest: 

• określenie podstawowych założeń i wytycznych działania gminy w sferze mieszkaniowej, 

• wdrożenie racjonalnej polityki mieszkaniowej zmierzającej do zwiększenia możliwości 

zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych najuboższych mieszkańców 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. 

2.2. Komunikacja publiczna i infrastruktura drogowa 

2.2.1. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego 
dla Miasta Radomia 

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta 

Radomia na lata 2013-2025 został przyjęty Uchwałą nr XXVIII/236/2019 Rady Miejskiej w 

Radomiu z dnia 29 października 2019 na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 4, art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 

ust.1, art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

506 ze zm.), art. 9 ust.1 pkt. 1 i ust. 3, art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt. 8 oraz art.8 ust. 3 w zw. z art. 

14 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

2016 ze zm.) oraz art. 80 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 

2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 ze zm.), art. 2 ust.1, art. 4 ust. 1. 

Celem głównym planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Radomiu i 

gminach ościennych, które podpisały z Miastem Radom porozumienia międzygminne w sprawie 

powierzenia organizacji transportu publicznego, jest zapewnienie funkcjonowania transportu 

zbiorowego według zasad zrównoważonego rozwoju transportu, którego głównym przejawem jest 

udział transportu zbiorowego w przewozach na poziomie nie mniejszym niż 50% i wzrost udziału w 

obsłudze miasta pojazdów transportu zbiorowego spełniających najwyższe normy czystości spalin. 

Cele uzupełniające planu są następujące:  
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• zapewnienie zasad dostępności do usług transportu publicznego, w tym dla osób 

niepełnosprawnych, wymaganych i określonych w dyrektywach Unii Europejskiej i 

przepisach krajowych oraz w tzw. dobrych praktykach, 

• funkcjonowanie transportu publicznego w sposób tworzący z tego podsystemu 

transportu miejskiego realną alternatywę dla realizacji podróży samochodami 

osobowymi poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług i uprzywilejowanie pojazdów 

transportu zbiorowego w ruchu drogowym,  

• integracja transportu publicznego, obejmująca transport miejski i transport 

regionalny przede wszystkim w zakresie taryfowo-biletowym, koordynacji rozkładów 

jazdy, informacji o usługach oraz budowa węzłów integracyjnych.  

• zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko poprzez 

utrzymanie założonego udziału transportu publicznego w przewozach miejskich, 

dalsza rozbudowa taboru zasilanego CNG i sukcesywna wymiana pozostałych 

autobusów na spełniające coraz wyższe normy czystości spalin, 

• utrzymanie założonej efektywności ekonomiczno-finansowej komunikacji miejskiej w 

ramach określonej polityki transportowej.  

 

W 2021 roku w ramach działań przewidzianych w przedmiotowym planie zrealizowano zadania: 

• zakup 9 szt. autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12 - pojazdy zeroemisyjne, 5 

ładowarek mobilnych, stacja ładowania pantografowego oraz pojazd techniczny. 

Zakup realizowany przez MPK w Radomiu Sp. z o.o. w ramach projektu pn. Rozwój 

publicznego transportu zbiorowego w Radomiu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z 

infrastrukturą. Wartość kontraktu wyniosła 28 438 830 zł brutto (23 121 000 zł netto), z czego 

blisko 85% kosztów kwalifikowanych – 19 160 700 zł, MPK pozyskało z unijnej dotacji w konkursie 

zorganizowanym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.  

• zakup 5 szt. autobusów CNG Solaris Urbino 18 - pojazdy niskoemisyjne.  

Zakup realizowany przez MPK w Radomiu Sp. z o.o. w drodze 10-letniego leasingu 

operacyjnego, z opcją wykupu za 1% wartości netto przedmiotu leasingu. Wartość kontraktu wynosi 

8 268 966 zł netto. 

• zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych. W ramach przebudowy pętli autobusowej na 

ulicy Holszańskiej. 

• zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych w ramach przebudowy ulicy Fołtyn. 

• zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych: w ramach budżetu obywatelskiego 2021 – 

„zielona wiata” wraz z zielenią towarzyszącą i zestawem fotowoltaiki na przystanku 

Limanowskiego /Wałowa oraz wiata na przystanku Toruńska/Wierzbicka.  

• Zmiana zasad korzystania z karnetów 10 przejazdowych – karnet 10 przejazdowy zmieniony 

na karnet 10 biletów jednogodzinnych.  



18 
 

 

2.2.2. Planu Rozwoju Podstawowego Układu Drogowego Miasta Radomia 

W ramach Planu Rozwoju Podstawowego Układu Drogowego Miasta Radomia na lata 2011-

2020 zrealizowano w roku 2021 r. 

• Trasa N-S - odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą 

Południową – etap II. 

• Trasa N-S: prace zakończono. Wykonano nawierzchnię jezdni z BBTM 8 i SMA 8S o łącznej 

powierzchni 16 316m2, ciągi pieszo-jezdne z betonu asfaltowego o powierzchni 5 829m2, 

chodniki z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 100m2, ciąg pieszo-rowerowy z betonu 

asfaltowego o powierzchni 2 253m2, zjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8cm o 

powierzchni 243m2 oraz zatokę do ważenia pojazdów z betonu cementowego o powierzchni 

431m2, wraz z miejscami postojowymi dla służb ITD. Z kostki betonowej gr. 8 cm o 

powierzchni 431m2. Ustawiono 4 556m krawężników betonowych oraz 1 777 m obrzeży 

betonowych. W ramach zadania wybudowano również kanalizację deszczową, oświetlenie 

uliczne, sygnalizację świetlną, przebudowano sieć CO, sieć teletechniczną, sieć 

wodociągową, kanalizację sanitarną.  

• ul. Wjazdowa: prace zakończono. Wykonano nawierzchnię jezdni z SMA 8S o łącznej 

powierzchni 2 516m2, chodniki z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 414m2, ciąg pieszo 

– rowerowy z betonu asfaltowego o powierzchni 802m2 oraz zjazdy indywidualne z kostki 

betonowej gr. 8cm o powierzchni 116m2. Ustawiono 489m krawężników betonowych oraz 

474m obrzeży betonowych. W ramach zadania wybudowano również kanalizację deszczową, 

przebudowano oświetlenie uliczne, sieć teletechniczną. 

• Ścieżka rowerowa łącząca ul. Tartaczną z Trasą N-S: prace zakończono. Wykonano ścieżkę 

rowerową z betonu asfaltowego o powierzchni 616m2. Ustawiono 344 m obrzeży 

betonowych. 

 

2.3. Ochrona środowiska  

2.3.1 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Radomia 

W dniu 29.03.2021 r. uchwałą Nr LV/487/2021 Rady Miejskiej w Radomiu został 

uchwalony Programu ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2021-2026 z perspektywą 

do roku 2030. 

Dokument opisuje stan środowiska oraz wskazuje na faktyczne i potencjalne zagrożenia dla 

jego jakości. Ponadto wskazuje główne kierunki działań, które winny być wdrożone w celu 

minimalizowania niekorzystnych zmian w środowisku.  
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Nadrzędnym celem polityki długookresowej w zakresie ochrony środowiska jest „rozwój 

społeczno-gospodarczy miasta Radomia z poszanowaniem zasad ochrony środowiska podstawą 

poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”. 

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), która 

określa ramy całokształtu działań mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie 

zasobów i składników środowiska naturalnego, spójne z dokumentami opracowywanymi na 

szczeblu krajowym i wojewódzkim.  

Przedstawione w POŚ zagadnienia ochrony środowiska ujęte są w sposób całościowy, 

wyznaczają cele średnio- i krótkookresowych wraz z określeniem kierunków działań i zadań 

z zakresu wszystkich sektorów środowiska. 

Program Ochrony Środowiska (POŚ) określa również szczegółowo poszczególne zadania i 

aktywności podejmowane (lub przewidziane w okresie programowania) przez różne jednostki wraz 

ze wskazaniem oczekiwanych efektów. 

W Programie w ramach poszczególnych sektorów i określonych dla nich kierunków działań 

przewidziano do realizacji w okresie sprawozdawczym 74 zadania, w tym 40 zadań inwestycyjnych 

i 34 zadania pozainwestycyjne. Oceny zgodności wykonanych zadań dokonano dla wszystkich 

planowanych zadań zamieszczonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

W strukturze Programu dla głównych obszarów środowiska sformułowano zadania 

priorytetowe (priorytety ekologiczne): 

• ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego, 

• ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 

• poprawa jakości powietrza atmosferycznego, 

• zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym środowiska oraz 

minimalizacja ich skutków w razie ich wystąpienia, 

• ochrona ludności przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, 

• ochrona systemu przyrodniczego miasta, 

• edukacja mieszkańców miasta w zakresie ekologii i ochrony środowiska. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska, z realizacji Programu  

co 2 lata sporządzany jest raport. Celem raportu jest przedstawienie stopnia realizacji 

przewidzianych do osiągnięcia w Programie celów krótkookresowych, kierunków działań oraz 

zadań w zakresie ochrony środowiska. 

Przedmiotowy raport pn. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta 

Radomia na lata 2013 - 2016 z uwzględnieniem lat 2017 - 2020 (lata 2018-2019) został 

przedstawiony Radzie Miejskiej w Radomiu na sesji w dniu 29.03.2021r.  

W Raporcie został omówiony szczegółowo stopień realizacji zadań zaplanowanych 

 w latach 2018 – 2019. Na rok 2022 r. zaplanowano wykonanie Raportu z POŚ za lata 2020-2021. 
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2.3.2 Program Ochrony Powietrza 

 Obowiązek określania Programów Ochrony Powietrza (zwanych dalej POP) wynika z art. 91 

Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

Programy Ochrony Powietrza określa się dla stref, w których poziom choćby jednej 

substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub poziom 

docelowy. POP ma na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych 

substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji dla pyłu zawieszonego PM2,5 oraz PM10. 

 Na terenie województwa mazowieckiego wyróżniamy 4 strefy: aglomeracja warszawska, miasto 

Płock, miasto Radom oraz mazowiecka, obejmująca pozostały obszar województwa. 

W dniu 08.09.2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił [link: Uchwała Nr 115/20 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15.09.2020 r.] nowy Program Ochrony Powietrza dla 

wszystkich stref województwa mazowieckiego, tj. strefy aglomeracja warszawska, miasto Płock, 

miasto Radom oraz strefy mazowieckiej. 

Celem nowego programu jest: poprawa jakości powietrza w regionie. Na realizację działań 

samorządy i mieszkańcy mają maksymalnie 6 lat. 

Program ochrony powietrza zawiera konkretne działania naprawcze, których wprowadzenie 

przełoży się na poprawę jakości powietrza w regionie. Te działania są kontynuacją działań podjętych 

zgodnie poprzednimi dokumentami. W powyższej uchwale doprecyzowano ich zakres i określono 

wskaźniki monitorowania w skali roku. W dokumencie zawarto działania tzw. ogólne, czyli te 

obowiązujące dla całego województwa, m.in. inwentaryzację i wymianę kotłów, nasadzenia zieleni, 

czyszczenie ulic na mokro, zakaz używania dmuchaw do liści oraz szeroko pojętą edukację 

ekologiczną. 

Wraz z POP-em, radni uchwalili plan działań krótkoterminowych wskazujący czynności, 

które należy podjąć w sytuacjach ryzyka wystąpienia lub wystąpienia przekroczenia norm jakości 

powietrza. Plan ma zmniejszać to ryzyko oraz ograniczać skutki i czas trwania przekroczeń. 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Programie Ochrony Powietrza gminy są zobowiązane do 

złożenia organowi określającemu program sprawozdania z realizacji działań określanych w 

Programie Ochrony Powietrza i Planie Działań Krótkoterminowych. Poniżej zadania zrealizowane 

na terenie Gminy Miasta Radomia ujęte w sprawozdaniu za rok 2021: 

• wykonano termomodernizację: docieplenie ścian zewnętrznych budynków wielorodzinnych 

oraz montaż opraw oświetleniowych typu LED przy ul. Osiedlowej 12, 13, 21, Struga 52, Miła 

4/8, Trzebińskiego 48 i 52 w Radomiu, 

• wykonano 88 nowych przyłączy kotłów gazowych i jedno elektryczne, 

• zlikwidowano 112 palenisk węglowych, 

• urządzono lub zrewitalizowano 5,93 ha terenów zieleni miejskiej, 

• od kwietnia do października objęto systematycznym, bezpyłowym mechanicznym 

zamiataniem z częstotliwością 1 x na miesiąc ulice o łącznej długości 247,81 km, 

http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/9595/
http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/9595/
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• prowadzono akcje edukacyjne w zakresie ochrony powietrza. Z uwagi na stan epidemii nie 

było możliwości zorganizowania bezpośrednich spotkań dlatego informacje dot. ochrony 

powietrza są zamieszczane na stronie Urzędu Miejskiego i na 

www.facebook.com/segregujsmieci, 

• jednokrotnie została przeprowadzona akcja związana z publikacją i dystrybucją 5 tys. ulotek 

dot. programu Czyste powietrze.  

Plan działań krótkoterminowych: 

 W dniu 1.02.2021 r. w związku z przekroczeniem poziomu II zostały ogłoszone ostrzeżenia 

o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10. 

W ramach podjętych działań Straż Miejska przeprowadziła 6 kontroli dot. spalania 

odpadów. Łącznie Straż Miejska w poprzednim roku wykonała 320 kontroli, w wyniku czego 

stwierdzono 51 wykroczeń, nałożono 50 mandatów i jedną sprawę skierowano do sądu. Głównym 

działaniem była kontrola palenisk. 

 

2.3.3 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radomia 

Celem strategicznym dokumentu jest dążenie do utrzymania niskoemisyjnego wzrostu 

gospodarczego i zaspokajania potrzeb społeczeństwa tj. rozwoju gospodarczo-społecznego Gminy 

Miasta Radomia do roku 2020 następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną i 

finalną.  

W Planie ujęte zostały działania niskoemisyjne mające na celu zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych do powietrza. Plan 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 będzie się wpisywać w działania na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego w 

zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych oraz redukcji zużycia energii finalnej.  

W grudniu 2021 r. zostało udzielone zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. 

Opracowanie Raportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radomia do 

roku 2020 i Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radomia z perspektywą 

do 2026 roku. Przewidziany termin opracowania powyższych dokumentów upływa w drugiej 

połowie 2022 r. 

 

2.3.4. Program Obniżania Niskiej Emisji na Terenie Miasta  

Program jest realizowany na podstawie Uchwały Nr 720/2014 Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. 

file:///C:/Users/olgag/Desktop/raport/www.facebook.com/segregujsmieci
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Celem poprawy stanu jakości powietrza na terenie Gminy Miasta Radomia został przyjęty 

Regulamin stanowiący załącznik do przedmiotowej uchwały, który określa zasady udzielania dotacji 

celowej. 

Dotacja udzielana jest na wymianę systemów ogrzewania w budynkach, lokalach 

mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy Miasta Radomia, polegającą na 

likwidacji palenisk węglowych i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ogrzewania w postaci: 

• ogrzewania gazowego, 

• ogrzewania elektrycznego, 

• ogrzewania olejowego, 

• podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

W 2021 r. przeznaczonych zostało 445 880,00 zł. Na dofinansowania związane  

z wymianą palenisk węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania z budżetu Gminy Miasta 

Radomia. W ramach tego działania zlikwidowano 112 palenisk węglowych zastępując je w 88 

przypadkach kotłami gazowymi i w jednym przypadku ogrzewaniem elektrycznym. Wobec 

powyższego wyeliminowano ze spalenia 328 ton węgla.  

Program obniżania niskiej emisji do atmosfery na terenie Radomia w 2021 r. był realizowany 

także w ramach programu Czyste Powietrze, jak również w zakresie działań określonych w Strategii 

Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Radomia. 

2.3.5. Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Radomia 

W 2020 r. została opracowana i przyjęta Uchwałą nr XLVI/426/2020 Rady Miejskiej w 

Radomiu z dnia 30 listopada 2020 r. Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta 

Radomia. 

  Celem Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Radomia jest ocena 

aktualnego stanu transportu lokalnego w zakresie elektromobilności oraz wskazanie wizji jego 

rozwoju. W Strategii określony został harmonogram realizacji niezbędnych działań i inwestycji 

mających na celu wdrożenie transportu zeroemisyjnego, wykorzystanie alternatywnych środków 

transportu, edukacji ekologicznej. Założeniem dokumentu jest także ograniczenie na obszarze 

Gminy Miasta Radomia emisji CO2 pochodzącej z publicznego i prywatnego transportu. 

Przedstawione w Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Radomia działania 

przyczynią się bezpośrednio i pośrednio do ograniczenia wpływu emisji ze źródeł komunikacyjnych, 

co w konsekwencji poprawi warunki życia mieszkańców. Ponadto, Strategia stanowi dokument 

wspomagający przy aplikacji o zewnętrzne środki finansowe. 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada 

obowiązek przekazywania ministrowi właściwemu do spraw energii przez jednostki samorządu 

terytorialnego informacji dotyczących liczby oraz procentowego udziału pojazdów elektrycznych 

bądź napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów. Informacja ta obejmuje dane 

według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przekazania informacji. 
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W sprawozdaniu za 2021 rok podano, że Gmina Miasta Radomia posiada 413 pojazdów, w 

tym: 

• pojazdy napędzane benzyną – 39 sztuk 

• pojazdy napędzane olejem napędowym – 297 sztuk 

• pojazdy napędzane gazem LPG – 1 sztuka 

• pojazdy napędzane gazem ziemnym – 54 sztuki 

• pojazdy elektryczne – 22 sztuki 

 

2.3.6. Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa 
Gazowe dla Gminy Miast Radomia na lata 2017-2031 

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy 

Miasta Radomia na lata 2017-2031 zostały uchwalone Uchwałą Nr 518/2017 z dnia 28 sierpnia 

2017 r. 

Główne cele gospodarki energetycznej Gminy Miasta Radomia to: 

• polepszenie jakości powietrza, 

• podniesienie bezpieczeństwa energetycznego, 

• akceptacja społeczna działań gminy w zakresie energetyki. 

Co trzy lata gminy muszą aktualizować założenia lub plany zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe. 

Gmina Miasta Radomia, realizując obowiązek o którym mowa w art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 716 z póź. zm.) przystąpiła we 

wrześniu 2021 roku do opracowania Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2031. 

W dniu 15.12.2021 r. Prezydent Miasta Radomia zawarł umowę z Pomorską Grupą 

Konsultingową Spółka Akcyjna, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Unii Lubelskiej 4C na opracowanie 

Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2031. 

Przedmiotem umowy jest wykonanie analizy i aktualizacji w perspektywie średniookresowej 

2020-2024 i długookresowej do roku 2031 w szczególności pod kątem: 

• oceny stanu aktualnego zapotrzebowania Gminy Miasta Radomia na ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe oraz prognozy zmian zapotrzebowania na powyższe media. W 

powyższej ocenie należy uwzględnić opracowanie aktualnej mapy prognozowanych potrzeb 

dla wszystkich rodzajów energetycznych mediów sieciowych oraz prognozę rozmieszczenia 

obiektów będących podstawą do szacowania potrzeb energetycznych, 

• oceny potencjału zaspokojenia potrzeb Gminy Miasta Radomia na ciepło, paliwa gazowe i 

energie elektryczną w perspektywie do 2031 roku, w tym: 
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- funkcjonowania systemu ciepłowniczego oraz uzupełnienia informacji w zakresie 

inwentaryzacji sieci cieplnej, źródeł ciepła oraz odbiorców, 

- kierunków rozwoju miejskiego systemu cieplnego w zakresie potrzeb grzewczych Gminy 

Miasta Radomia, 

- kierunków rozwoju miejskiego systemu gazowniczego oraz uzupełnienia informacji w 

zakresie inwentaryzacji sieci gazowniczej oraz odbiorców, 

- funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz uzupełnienia informacji w zakresie 

inwentaryzacji sieci elektroenergetycznej oraz odbiorców, 

- analizy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Miasta Radomia dla rozważanych 

kierunków rozwoju, 

• wykazu zadań inwestycyjnych zrealizowanych lub będących w realizacji w latach 2017-2020, 

wyszczególnionych w Założeniach, 

• charakterystyki energetycznej Gminy Miasta Radomia oraz bilansu energii i paliw z 

uwzględnieniem aspektu racjonalnego zużycia energii, 

• analizy możliwości wykorzystania nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii z 

uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, 

• określenia zasobów odnawialnych źródeł energii oraz analizy ich wykorzystania w lokalnej 

gospodarce energetycznej, 

• propozycji przedsięwzięć racjonalizującej zużycia ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej, 

• wykazu możliwości współpracy z innymi gminami. 

Planowany termin przedłożenia dokumentu na sesji Rady Miejskiej w Radomiu to wrzesień 

2022 r. 

 

2.3.7. Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Radomia 

Podstawą prawną opracowania Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem Dla Miasta 

Radomia wynika z obowiązku opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem w 

następstwie zrealizowanych wcześniej map akustycznych, co wynika bezpośrednio z art. 119 Ustawy 

z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 1396 z poźn. zm.) oraz 

uregulowań Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 

odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. UE. L. 189. 12 z dnia 

18 lipca 2002r.).  

Gmina Miasta Radomia zrealizowała ten obowiązek zlecając na podstawie umowy z dnia  

3 lutego 2017 r. na Opracowanie mapy akustycznej oraz programu ochrony środowiska przed 

hałasem dla miasta Radomia zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a konsorcjum firm, w 

składzie: Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o., Akustix Sp. z o.o. o., Ecoplan Jarosław Kowalczyk. 

Podstawowymi celami opracowania Mapy akustycznej miasta Radomia są: 
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• identyfikacja istniejącej sytuacji akustycznej na badanym obszarze, 

• wyznaczenie rejonów, na których wystąpiło przekroczenie wartości dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tzw. rejonów konfliktów), 

• oszacowanie liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w poszczególnych 

obszarach miasta, 

• oszacowanie możliwych zmian klimatu akustycznego w związku z opracowanym programem 

ochrony środowiska przed hałasem. 

Celem Programu jest określenie zestawu i wskazanie priorytetów dla niezbędnych działań 

przeciwhałasowych na terenach, na których poziomy hałasu przekraczają poziomy dopuszczalne. 

Ocenę działań przewidzianych do realizacji w ramach poprzednio opracowanego Programu można 

znaleźć pod adresem [link: http://bip.radom.pl/ra/srodowisko/plany-i-programy/program-

ochrony-przed-h/42142,Program-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-miasta-Radomia-z-

2018-r.html] 

Gmina Miasta Radomia w 2020 r. wykonała Raport z realizacji Programu ochrony środowiska 

przed hałasem dla miasta Radomia przyjęty uchwałą nr 670/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z 

dnia 28 maja 2018 r.  

W związku z wejściem w życie nowych przepisów w sprawie sporządzania strategicznych 

map hałasu oraz przekazywania ich Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz właściwemu 

Marszałkowi Województwa, zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (j.t. Dz. U. z 201 r. poz. 1973 z późn. zm.) strategiczne mapy hałasu sporządza się co 5 

lat, w terminie do 30 czerwca. 

Wobec powyższego obowiązująca Mapa akustyczna opracowana dla miasta Radomia w  

2017 r. zostanie zastąpiona Strategiczną mapą hałasu miasta Radomia, która jest w trakcie 

sporządzania, w ramach podpisanej umowy w dniu 23 listopada 2021 r. pomiędzy Gminą Miasta 

Radomia a konsorcjum firm, w składzie Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o. Sp. k., Akustix Sp. 

z o.o. o., Ecoplan Jarosław Kowalczyk. 

W zakresie programów ochrony środowiska przed hałasem, zgodnie z art. 119a wyżej 

cytowanej ustawy Prawo ochrony środowiska, przedmiotowe programy na podstawie 

strategicznych map hałasu sporządza marszałek województwa. 

2.3.8 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta 
Radomia 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Radomia został 

przyjęty Uchwałą Nr 765/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.06.2010 r.  

Odpady zawierające azbest odbierane są bezpłatnie od mieszkańców i przekazywane do 

unieszkodliwienia. Całość kosztów związanych z załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem  

wyżej wymienionych odpadów finansowane jest z budżetu Gminy Miasta Radomia. Natomiast 

koszty związane z demontażem wyrobów azbestowych oraz zakupem nowych materiałów 

budowlanych i ich montażem pokrywa właściciel, zarządca lub użytkownik wieczysty.  

http://bip.radom.pl/ra/srodowisko/plany-i-programy/program-ochrony-przed-h/42142,Program-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-miasta-Radomia-z-2018-r.html
http://bip.radom.pl/ra/srodowisko/plany-i-programy/program-ochrony-przed-h/42142,Program-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-miasta-Radomia-z-2018-r.html
http://bip.radom.pl/ra/srodowisko/plany-i-programy/program-ochrony-przed-h/42142,Program-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-miasta-Radomia-z-2018-r.html
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W ramach dwóch umów z firmą Radkom Sp. z o.o. na usługę zbiórki, transportu i 

unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Radomia 

w 2021 roku z terenu Radomia zostało odebrane 338,02 ton azbestu na kwotę 142 030,95 zł. 

Zrealizowano odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowych z 161 wniosków. 

 

2.3.9 Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Radomia do roku 2030 

Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Radomia do roku 2030 został przyjęty uchwałą 

nr XXIV/202/2019 Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 26 sierpnia 2019 r.  

Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Radomia powstał w ramach projektu 

Ministerstwa Środowiska realizowanego we współpracy z 44 polskimi miastami. Plan Adaptacji jest 

dokumentem strategicznym, stanowiącym podstawę do podejmowania przez władze miasta decyzji 

uwzględniających ryzyko związane z zagrożeniami klimatycznymi. Plan Adaptacji jest powiązany z 

dokumentami dotyczącymi adaptacji do zmian klimatu szczebla międzynarodowego, europejskiego 

i krajowego, a także strategicznymi dokumentami regionalnymi. 

Celem Planu Adaptacji jest poprawa odporności miasta na skutki obserwowanych  

i prognozowanych zmian klimatu. Ryzyko wynikające ze zmian klimatu dla Miasta Radomia, jego 

mieszkańców i infrastruktury powinno być uwzględnione przy tworzeniu strategii rozwoju miasta  

i planów inwestycyjnych.  

Działania adaptacyjne wpisują się w politykę rozwoju Radomia, wyrażoną w dokumentach 

strategicznych i planistycznych obowiązujących w mieście. 

W Planie Adaptacji określono działania adaptacyjne niezbędne dla zwiększenia odporności 

miasta na występujące aktualnie i przewidywane w przyszłości zjawiska klimatyczne, obejmujące 

trzy rodzaje działań: 

• informacyjno-edukacyjne, 

• organizacyjne,  

• techniczne. 

W Planie Adaptacji określono zasady wdrożenia działań adaptacyjnych tj.: podmioty 

odpowiedzialne, ramy finansowania, wskaźniki monitoringu, założenia dla ewaluacji oraz 

aktualizacji dokumentu [link: http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/46920,Uchwala-nr-

XXIV2022019-w-sprawie-przyjecia-Planu-Adaptacji-do-zmian-klimatu-mias.html] 

W ramach celu Ochrona zasobów przyrodniczych i leśnych w kontekście adaptacji do zmian 

klimatu w roku 2021 opiniowano działania związane z: 

• wprowadzeniem błękitno-zielonej infrastruktury i rozwojem terenów pełniących funkcje 

przyrodnicze, w tym zagospodarowanie i rehabilitacja rzek i dolin rzecznych, 

• zwiększeniem powierzchni i rewitalizacją miejskich terenów zieleni (tereny publiczne, parki 

i zieleńce, pasy drogowe pełniące rolę zieleni izolacyjnej), 

http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/46920,Uchwala-nr-XXIV2022019-w-sprawie-przyjecia-Planu-Adaptacji-do-zmian-klimatu-mias.html
http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/46920,Uchwala-nr-XXIV2022019-w-sprawie-przyjecia-Planu-Adaptacji-do-zmian-klimatu-mias.html


27 
 

• zwiększeniem udziału powierzchni biologicznie czynnych poprzez ograniczenie powierzchni 

nieprzepuszczalnych w mieście lub ich rozszczelnienie. 

W zakresie działań organizacyjnych wyszczególnionych w Planie Adaptacji do Zmian 

Klimatu Miasta Radomia do roku 2030, tj. opracowanie nowych dokumentów i koncepcji 

wdrażających cele adaptacyjne, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Radomiu 

opracowuje Program Rozwoju Terenów Zieleni w Radomiu. 

 

2.3.10 Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania 
Bezdomności Zwierząt na Terenie Gminy Miasta Radomia w 2021 r.  

Przyjęcie w drodze uchwały Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz 

Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na dany rok, stanowi wypełnienie obowiązku ustawowego 

wynikającego z art. 11a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 638). Program jest uchwalany corocznie do dnia 31 marca. Program na 2021 r. został przyjęty 

przez Radę Miejską w Radomiu uchwałą Nr LIII/473/2021 z dnia 22 lutego 2021 r.  

Program stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zadania i zasady 

zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi (domowymi i gospodarskimi) i wolno żyjącymi 

kotami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Celami Programu są: 

• zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy; 

• ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych; 

• zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

Zadaniami Programu są: 

• zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 

• zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, sterylizację  

lub kastrację; 

• odławianie bezdomnych zwierząt; 

• obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku; 

• poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

• usypianie ślepych miotów; 

• wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt; 

• sterylizacja/kastracja zwierząt domowych (psów lub kotów) przy pełnym poszanowaniu 

praw właścicieli zwierząt lub innych osób zamieszkałych na terenie Gminy, pod których 

opieką zwierzęta te pozostają, 

Realizację zadania jakim jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi zapewniono poprzez: 
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• przyjmowanie z terenu miasta Radomia bezdomnych zwierząt do schroniska, które stanowi 

własność Gminy Miasta Radomia. Zwierzęta są wyłapywane i transportowane do schroniska 

wyłącznie przez Straż Miejską (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 je do schroniska.  

• powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu schroniska 

Radomskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi, organizacji 

pozarządowej, wyłonionej w trybie otwartego konkursu ofert. Na ten cel wydatkowano 

środki finansowe w wysokości 1 260,00 zł za gotowość  

i zapewnienie miejsca i opieki zwierzętom. 

W schronisku w 2021 r.: 

• przyjęto 629 zwierząt, w tym: 473 psów, 156 kotów, 

• wydano do adopcji 592 zwierząt, w tym: 491 psów, 101 kotów, 

• wydano dotychczasowym właścicielom 200 zwierząt, 

• wykonano 225 zabiegów sterylizacji/kastracji, 

• zaszczepiono przeciw wściekliźnie 416 zwierząt, 

• oznakowano 573 zwierzęta, 

• poddano eutanazji 58 zwierzęta, 

• miało miejsce 27 zgonów zwierząt, 

• uśpiono 7 ślepych miotów.  

Na utrzymanie schroniska w 2021 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości  

1 097 619,90 zł 

Realizację zadania jakim jest zapobieganie bezdomności zwierząt zapewniono poprzez: 

• obligatoryjne zabiegi sterylizacji/kastracji zwierząt przebywających w schronisku, jeżeli ich 

stan zdrowotny oraz wiek umożliwiał przeprowadzenie zabiegu zgodnie z opinią lekarza 

weterynarii (wykonano 189 zabiegów); 

• obligatoryjne znakowanie (czipowanie) zwierząt przyjętych i przebywających  

w schronisku (oznakowano 573 zwierzęta), 

• 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 to realizowane było przez zlecenie zakładowi weterynaryjnemu, wyłonionemu 

zgodnie z procedurą zamówień publicznych, przeprowadzania zabiegów sterylizacji lub kastracji 

psów i kotów posiadających właścicieli oraz kotów wolno żyjących. W ramach zadania 
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wysterylizowano/wykastrowano łącznie 77 psów i kotów. Zadanie realizowane było przez 

Przychodnię Weterynaryjną ,,ZWIERZ się nam’’ Mateusz Jabłońskim z siedzibą w Radomiu przy ul. 

Orląt Lwowskich 7 reprezentowaną przez Mateusza Jabłońskiego. Na ten cel wydatkowano środki 

finansowe w wysokości 11 350,00 zł. Ponadto zadanie realizowano poprzez: 

• 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; 

• 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 

Realizację zadania jakim jest odławianie bezdomnych zwierząt zapewniono poprzez: 

• pracę Straży Miejskiej 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 

wolnożyjące, 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. 

Realizację zadania, jakim jest zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt zrealizowano poprzez: 

• w okresie od 1.01.2021 r. do 31.05.2021 r. zadanie realizowane było przez Przychodnię 

Weterynaryjną ,,Zwierzyniec’’, ul. Wyścigowa 3 E w Radomiu – udzielono pomocy 

weterynaryjnej 187 zwierzętom, w okresie od 8.06.2021 r. do 31.12.2021 r. zadanie 

realizowane było przez Gabinet Weterynaryjny Zielony Szpitalik Marzena Augustyniak, ul. 

Rodziny Winczewskich 18 w Radomiu – udzielono pomocy weterynaryjnej 262 zwierzętom. 

http://www.zwierzeta.radom.pl/
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Łącznie w roku 2021 udzielono pomocy weterynaryjnej 449 zwierzętom. Na ten cel 

wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 106 210,00 zł. 

Realizację zadania polegającego na poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowano 

poprzez: 

• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – poprzez promocję adopcji zwierząt ze 

schroniska za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej ,,Zwierzęta w Radomiu” 

www.zwierzeta.radom.pl, 

• Schronisko – poprzez prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na miejskiej 

oficjalnej stronie internetowej ,,Zwierzęta w Radomiu” oraz na portalu społecznościowym 

Facebook,  

• Organizacje Pozarządowe z terenu Gminy współpracujące z Wydziałem Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa, których celem statutowym jest ochrona zwierząt. 

Realizację zadania jakim jest usypianie ślepych miotów zapewniono poprzez: 

• Schronisko, do którego były przekazywane przez Straż Miejską oraz przez mieszkańców. 

Usypianie ślepych miotów wykonywał lekarz weterynarii zatrudniony w schronisku. 

Realizację zadania jakim jest elektroniczne, trwałe znakowanie zwierząt (czipowanie) zapewniono 

poprzez: 

• obligatoryjne schronisko, poprzez znakowanie zwierząt przyjętych i przebywających w 

schronisku oraz ich rejestrację w bazie danych prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia; 

• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, poprzez rozpropagowanie ulotek/plakatów 

zachęcających naszych mieszkańców do znakowania psów. 

Realizację zadania jakim jest edukacja mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego i 

odpowiedzialnego traktowania zwierząt zapewniono poprzez: 

• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa poprzez prowadzenie oficjalnej strony 

internetowej Zwierzęta w Radomiu www.zwierzeta.radom.pl; 

• Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami prowadzące schronisko poprzez: 

− prowadzenie portalu społecznościowego, w którym umieszczane są informacje  

z bieżącego życia schroniska; 

− podnoszenie świadomości społecznej w zakresie właściwego postępowania człowieka wobec 

zwierząt w ramach współpracy z lokalnymi mediami, edukację dzieci i młodzieży oraz osób 

odwiedzających schronisko. 

 

http://www.zwierzeta.radom.pl/
http://www.zwierzeta.radom.pl/
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2.4. Polityka społeczna i ochrona zdrowia 

2.4.1 Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2018-2022 

Uchwałą Nr 580/2017 Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 27.11.2017 r. został przyjęty 

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018–2022, który jest realizowany od 

dnia 1 stycznia 2018 r.  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 

ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz 

instytucje do tego powołane. Ponadto w działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą 

uczestniczyć stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawodowe oraz grupy samopomocy pacjentów i 

ich rodzin, także inne osoby fizyczne i prawne. 

Celami programu są: 

• promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie jego zaburzeniom, tzn. tworzenie możliwości 

nabywania wiedzy i umiejętności przydatnych w osiąganiu dobrego samopoczucia psychicznego 

i w przezwyciężaniu nieuniknionych kryzysów życiowych w miejscu nauki lub pracy, w 

rodzinach, we wspólnotach lokalnych, a także różnych grup wyróżniających się szczególnym 

ryzykiem powstawania zaburzeń, 

• 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, 

• 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. 

Powyższe działania określone są w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, 

który określa w szczególności diagnozę sytuacji i zagrożeń dla zdrowia psychicznego, w tym 

zróżnicowań regionalnych. Prowadzenie działań określonych w Programie należy do: zadań 

własnych samorządów województw, powiatów i gmin, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 

ministrów właściwych ze względu na charakter działań określonych, w tym Programie. 

  Mając powyższe na uwadze Uchwałą Nr 580/2017 Rady Miejskiej w Radomiu  

z dnia 27 listopada 2017 r. został przyjęty Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 

2018 – 2022, który jest realizowany od 1 stycznia 2018 r. Celem głównym realizacji zadania 

publicznego były działania w obszarze ochrony i promocji zdrowia psychicznego mieszkańców 

Radomia, nakierowanie na poprawę ich psychicznego dobrostanu z uwzględnieniem dostępu do 

zróżnicowanych form wsparcia i pomocy dzieci i młodzieży oraz ich rodzin dotkniętych skutkami 

pandemii.  



32 
 

W 2021 roku było realizowane zadanie pn. Realizacja zadania publicznego w zakresie 

ochrony i promocji zdrowia psychicznego dla mieszkańców Radomia w 2021 r. Na realizację ww. 

zadania zostały przeznaczone środki finansowe w kwocie 20.000 zł w drodze otwartego konkursu 

ofert. Dofinansowanie przez Gminę Miasta Radomia otrzymał 1 podmiot, który w 2021 r. prowadził 

działania dla mieszkańców Radomia mające na celu ochronę zdrowia psychicznego. Było to 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” – kwota dofinansowania 20.000 

zł. 

  Realizacja działań obejmowała: 

• udzielanie specjalistycznego wsparcia psychokorekcyjnego dla dzieci i ich rodzin 

dotkniętych skutkami epidemii oraz wymuszoną izolacją przy pomocy specjalistów  

z zakresu psychiatrii, psychologii, pedagogiki, fizjoterapii, 

• prowadzenie działań, które przeciwdziałały poważnym i przewlekłym skutkom traumy 

związanej z trwaniem epidemii, podczas której dzieci i młodzież straciły kontakt z częścią 

rodziny, rówieśnikami lub utraciły osoby bliskie, 

• prowadzenie specjalistycznych konsultacji, zajęć psychokorekcyjnych, psychoedukacji, 

• organizację wyjść i wyjazdów dla dzieci i młodzieży, 

• podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego i aktywnego życia 

dzieci i młodzieży, 

• zapewnienie rodzicom/opiekunom dzieci i młodzieży wsparcia i pomocy w pokonywaniu 

trudności związanych z trwającą epidemią.  

Wsparciem objęto 12 dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w budowaniu wiary w siebie i 

we własne możliwości.    

Grupę docelową stanowiły dzieci i młodzież w wieku od 9 do 14 lat oraz od 15 do 23 lat. 

Utworzono dwie grupy (podział ze względu na wiek). W tym również dzieci i młodzież ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Liczebność grup – po 6 osób, razem - 12 osób. 

Wsparciem zostali objęci również członkowie rodzin i opiekunowie dzieci i młodzieży, także 

dotknięci skutkami epidemii. Były to osoby z najbliższego otoczenia, które przebywają z nimi na co 

dzień. Dwie grupy po 12 osób w grupie, czyli 24 osoby tj. członkowie rodzin oraz dzieci i młodzież. 

Epidemia spowodowała ograniczenia i zmiany w funkcjonowaniu wielu sfer życia 

społecznego, jak również zaburzyła codzienny tryb życia, zwiększyła obawy o życie swoje i 

najbliższych. U młodych osób pojawiło się osamotnienie, nerwowość, poirytowanie, smutek, stres 

emocjonalne osłabienie funkcji poznawczych, zaburzenia depresyjne i lękowe. 

W realizacji zadania ważnym elementem była specjalistyczna pomoc oparta  

o innowacyjne formy terapii, zabawy ruchowe i wyjścia (alpakoterapia, arteterapia, trening 

umiejętności społecznych TUS, ścianka wspinaczkowa itp.). Działania te przyniosły wymierne 

rezultaty. 
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 W 2s021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu udzielił pomocy osobom 

umieszczonym w placówkach zapewniających całodobową opiekę dla osób przewlekle psychicznie 

chorych, do których należą:  

1.  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Zofii Holszańskiej 13, dysponujący 80 miejscami, w 2021 r. 

skorzystało z pobytu 86 osób, 

2.  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Struga 88, dysponujący 22 miejscami, w 2021r. skorzystały z 

pobytu 22 osoby. 

  Natomiast w ramach dziennego wsparcia świadczonych specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w 2021 r. skorzystało 

10 osób oraz ze specjalistycznych usług opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki 

i Pracy w 2021r. skorzystało 9 osób. 

 W 2021 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 Psychiatrycznym dysponującym 235 łóżkami, 

• Oddziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholu dysponującym 40 łóżkami, 

• Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania dysponującym 

25 łóżkami, 

• Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych z Pododdziałem Leczenia 

Zespołów Abstynencyjnych po Środkach Psychoaktywnych dysponującymi łącznie 24 łóżkami, 

• Oddziałem Psychosomatycznym dysponującym 35 łóżkami. 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna: 

W 2021 roku w ramach SWPZZPOZ funkcjonowało centrum ambulatoryjne świadczące 

usługi medyczne w następujących poradniach psychiatrycznych i uzależnień: 

• Poradnia Zdrowia Psychicznego, 

• Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 

• Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym. 

Zasoby kadrowe SWPZZPOZ: 

• Lekarze psychiatrzy – 26 osób, w tym lekarze z otwartą specjalizacją z psychiatrii - 8 osób, 

• Psycholodzy specjaliści – 27 osób w tym 8 specjalistów, 

• Psychoterapeuci lub osoby szkolące się z psychoterapii – 1 osoba, 

• Specjaliści psychoterapii uzależnień – 8 osób, 4 osoby w procesie certyfikowania, 

• Pracownicy socjalni – 3 osoby, 

• Pielęgniarki 208 osób (w tym 60 ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego), 

• Terapeuci zajęciowi – 21 osób. 
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  Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 jest planem działania 

gminy i należy traktować go, jako otwartą próbę przeciwdziałania zagrożeniom związanym z 

zaburzeniami zdrowia psychicznego.  

  Ponieważ problemy związane ze zdrowiem psychicznym dotykają coraz więcej ludzi bez 

względu na wiek, płeć czy status materialny program skierowany jest do wszystkich mieszkańców 

Radomia, którzy w życiu spotykają się z takim problemem oraz jego konsekwencjami, a także do 

wszystkich zainteresowanych tą problematyką, a w szczególności do dzieci i młodzieży, do osób 

dorosłych, do ludzi chorych psychicznie, z zaburzeniami oraz ich opiekunów. 

Wydatki  

Plan wydatków w 2021 r. wyniósł – 20.000 zł 

Wykonanie wydatków w 2021 r. wyniosło – 20.000 zł 

   Realizatorem Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018 -2022 jest 

Prezydent Miasta Radomia za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 

Miejskiego w Radomiu. 

 

2.4.2 Samorządowy Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Radomiu w 2021 roku realizował następujące zadania na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców 

naszego miasta ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w ramach Samorządowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023:  

• rehabilitację zawodową, która ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskanie 

i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej 

korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy, 

• rehabilitację społeczną, która ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa 

w życiu społecznym, 

Priorytet 1: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych 

W ramach priorytetu pierwszego w 2021 r. utworzono 6 nowych stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych w ramach zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy na łączną kwotę 

300.000,00 zł. Na terenie miasta Radomia działa 6 Warsztatów Terapii Zajęciowych, w których 

swoje umiejętności rozwija 195 osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania przekazano kwotę 

4.228.699,04 zł. 

Priorytet 2: Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych 

Priorytet drugi obejmował dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych otrzymało 857 osób niepełnosprawnych wraz z 

opiekunami, na łączną kwotę 936.892,00 zł. Turnus rehabilitacyjny jako forma aktywnej 

rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku wpływa na ogólną poprawę psychofizycznej 
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sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznej uczestników, między innymi przez 

nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizowanie i rozwijanie zainteresowań przez 

udział w innych zajęciach przewidzianych programami turnusów.  

Ponadto priorytet drugi obejmował dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze otrzymało 1697osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 

1.998.636,00 zł. Refundacji podlegały głównie pieluchomajtki, cewniki, materace 

przeciwodleżynowe, protezy kończyn dolnych i górnych, aparaty słuchowe, obuwie ortopedyczne, 

wózki inwalidzkie. 

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego otrzymało 40 osób niepełnosprawnych, na 

łączną kwotę 79.298,80 zł. Dofinansowaniu podlegały głównie rowery rehabilitacyjne, sprzęt do 

terapii SI. 

Priorytet 3: Integracja społeczna osób niepełnosprawnych 

Priorytet trzeci obejmował dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w 

związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych otrzymało 33 osoby 

niepełnosprawne na łączną kwotę 586.400,48 zł. 

Jednocześnie Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizował następujące zadania 

w zakresie rehabilitacji zawodowej takie jak: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, 

rolnej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej z tej formy wsparcia skorzystało 2 osoby 

niepełnosprawne na kwotę 80.000,00 zł. Z zakresu rehabilitacji społecznej dofinansowanie do 

sportu, kultury, rekreacji i turystyki otrzymało 18 stowarzyszeń, podpisano 34 umowy na kwotę 

209.999,60 zł. Z dofinansowania skorzystało 1291 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarcza, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej otrzymała 1 osoba na kwotę 25.000,00 zł. Dofinansowanie do likwidacji barier 

technicznych otrzymało 36 osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 199.672,00 zł. 

Dofinansowaniu podlegały głównie łóżka elektryczne, schodołazy oraz podnośniki transportowo-

kąpielowe.  

Priorytet trzeci ponadto obejmował dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu 

się otrzymało 40 osób niepełnosprawnych na kwotę 140.000,00 zł. Dofinansowaniu podlegały 

głównie komputery stacjonarne, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne oraz oprogramowanie 

wspomagające mowę. 

Dodatkowo Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021r. realizował pilotażowy 

program Program Aktywny Samorząd w ramach którego wypłacono 285 dofinansowań na kwotę 

952.517,78 zł, program „Wyrównywanie różnic między regionami III obszar G”, dzięki któremu 

utworzono 3 stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych na kwotę 45.000,00 zł, a także 

przyznania osobie niepełnosprawnej jednorazowej pomocy na podjęcie działalności gospodarczej, 

rolnej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej dla 3 osób niepełnosprawnych na kwotę 

97.000,00 zł oraz program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 
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lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III, z którego skorzystało 170 

osób niepełnosprawnych na kwotę 193.500,00 zł. 

 

2.4.3 Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Podstawą Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 jest 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która określa dla 

samorządu gminnego opracowanie trzech dokumentów: 

• gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie, 

• programu oddziaływania korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie, 

• programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie. 

2.4.3.1. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia na 2021 rok 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na terenie Gminy Miasta Radom na 2021 rok został przyjęty do realizacji uchwałą Nr LIII/470/2021 

Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2021 roku. Powyższy Program stanowi interdyscyplinarną strategię 

działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej przez wszystkie instytucje i 

organizacje zobligowane do podejmowania działań w tym zakresie, działające na poziomie 

gminnym. W tym zakresie program jest zgodny z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na 2021 rok.  

Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie Gminy Miasta Radomia.  

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. 

Wyznaczono i określono cztery podstawowe obszary wskazujące kierunki działania oraz 

podmioty odpowiedzialne za ich realizację: 

1. Profilaktyka i edukacja społeczna. 

2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie. 
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4. 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,  

• osób stosujących przemoc w rodzinie, 

• świadków przemocy w rodzinie, 

• służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Realizatorami Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie są: 

• Zespołu Interdyscyplinarny Gminy Miasta Radomia. 

• Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

• Jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia (m.in. placówki oświatowe, opiekuńczo-

wychowawcze, ochrony zdrowia, pomocy społecznej). 

• Policji, Prokuratury, Sądów, Aresztu Śledczego. 

• Organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz do mediów. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu realizował powyższy program w zakresie 

przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie, obsługi techniczno-administracyjnej Zespołu 

Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radomia, realizacji procedury „Niebieskie Karty”, poradnictwa 

psychologicznego dla osób doświadczających przemocy.  

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2010 roku o przeciwdziałaniu przemocy i z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” MOPS zapewniał obsługę administracyjną 

Zespołu Interdyscyplinarnego i realizował procedurę „Niebieskie Karty”.  

W 2021 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło łącznie 645 

formularzy „Niebieska Karta – A”, z czego 628 procedur „Niebieskie Karty” zostało przekazanych 

do Stałych Grup Roboczych celem podjęcia stosownych działań; 10 procedur zostało przekazanych 

do gmin właściwych miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonych osób; w 7 

przypadkach działania były podejmowane w ramach współpracy w oparciu o formularz „NK – D” z 

osobami, wobec których istniej podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.  

Spośród 628 procedur „Niebieskie Karty” między innymi: 

• 85 formularzy „Niebieska Karta - A” zostało przekazanych do wykorzystania w działaniach 

podejmowanych w rodzinie w ramach już funkcjonującej grupy roboczej (ponownie 

podpisany formularz „Niebieska Karta – A” w trakcie pracy grupy roboczej); 

• w 48 przypadkach została po raz kolejny wszczęta procedura „Niebieskie Karty” w rodzinie, 

pomimo już zakończonego postępowania; 

• 9 procedur „Niebieskie Karty” zostało wszczętych wzajemnie przez członków rodziny; 
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• 41 procedur „Niebieskie Karty” dotyczyło przemocy wobec dzieci, w 42 przypadkach 

procedura „Niebieskie Karty” dotyczyła przemocy także dzieci obok osób dorosłych; 

• 17 procedur „Niebieskie Karty” dotyczyło osób powyżej 67 roku życia. 

Podmioty wszczynające procedurę „Niebieskie Karty” w 2021 roku: 

• Policja – 564 

• Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej – 60 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 

• Oświata - 9 

• Ochrona zdrowia – 1. 

Zgodnie z Regulaminem Zespołu Interdyscyplinarnego przy Zespole Przeciwdziałania 

Przemocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują Stałe Grupy Robocze. W 2021 roku 

odbyło się 1293 spotkań grup roboczych, podczas których zostało wypełnionych 481 formularzy 

„Niebieska Karta – C” i 501 formularzy „Niebieska Karta - D”. Zakończono 592 procedury 

„Niebieskie Karty”, 537 na skutek ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego 

planu pomocy oraz 55 wobec braku zasadności podejmowanych działań. 

W 2021 roku na podstawie art. 12 a (obowiązek zabezpieczenia z rodziny dziecka w sytuacji 

zagrożenia jego zdrowia i życia) zostało zabezpieczonych 15 dzieci z 8 rodzin, w tym 5 dzieci zostało 

umieszczonych u innej osoby najbliższej niezamieszkałej wspólnie, 5 dzieci zostało umieszczonych 

w rodzinie zastępczej i 5 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

W 2021 roku MOPS w Radomiu obsługiwał telefon zaufania Radomską Pomoc linię 

800 900 007. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 dyżur pełnili specjaliści: 

pracownik socjalny, psycholog, pedagog, prawnik, którzy udzielili 49 porad głównie dotyczących 

zagadnień związanych ze świadczeniami rodzinnymi, w dalszej kolejności przemocy, problemów z 

uzależnieniem członka rodziny i problemów z zakresu prawa. 

Pracownicy socjalni Zespołu Przeciwdziałania Przemocy brali udział w konferencjach oraz 

w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie. Z uwagi na obostrzenia 

wynikające ze stanu epidemii szkolenie odbyło się w formie online. 

2.4.3.2 Program oddziaływania korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie na lata 2021-2025 

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

na terenie Gminy Miasta Radom na lata 2021-2025 został przyjęty do realizacji Uchwałą 

Nr LIII/472/2021 Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2021 roku. Program stanowi integralną część 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jaki funkcjonuje na terenie Gminy Miasta Radomia. 

Jego zadaniem jest uzupełnienie różnych form interwencji prawnych i administracyjnych 

podejmowanych wobec sprawców. Realizacja Programu jest zadaniem zleconym samorządowi 

powiatu. Delegację do jego opracowania stanowi art. 6 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Program został 
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opracowany z uwzględnieniem wytycznych do tworzenia modelowych programów korekcyjno-

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program spełnia wymogi określone 

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06.07.2006 r. w sprawie standardu 

podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w 

rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych 

(Dz. U. Nr 127, poz. 890) i jest spójny z zapisami następujących dokumentów programowych: 

− Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 

− Programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na 

terenie Gminy Miasta Radom na 2021. 

Cel główny Programu zakłada powstrzymanie się sprawców i zakończenie przemocy w 

rodzinie i 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.  

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. 

Program jest skierowany do osób dorosłych, które identyfikują się z problemem przemocy 

i wykazują motywację do terapii: 

• osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę 

pozbawienia wolności albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, 

zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym, 
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• osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od 

alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo 

środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić 

uzupełnienie terapii podstawowej, 

• osób, które w wyniku innych okoliczności zgłosiły się do uczestnictwa w programie korekcyjno-

edukacyjnym. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował powyższy program w następujący sposób: 

Zespół Przeciwdziałania Przemocy realizował Procedurę „Niebieskie Karty”, w ramach której są 

podejmowane działania z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy. Osoby podejrzane 

o stosowanie przemocy są wzywane przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do 

zgłoszenia się na posiedzenie grupy roboczej. Aneks do Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego 

upoważnił Naczelników Wydziałów Prewencji do wystosowywania powyższych wezwań na 

spotkania do Zespołów Dzielnicowych KP I, KP II, KP III. Dzielnicowi, którzy zostali wyznaczeni do 

kontaktu z osobą stosującą przemoc (tzw. opiekun osoby stosującej przemoc) rozmawiali ze sprawcą 

przemocy informując o odpowiedzialności karnej. Podczas spotkań z sprawcami przemocy zostało 

wypełnionych 501 formularzy „Niebieska Karta - D”. 

2.4.3.3.Program oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie dla Gminy Miasta Radomia na lata 2021-2025 

Program oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie dla Gminy Miasta Radomia na lata 2021-2025 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 

LIII/471/2021 Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2021 roku. Podstawę do jego opracowania i realizacji 

stanowi art 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz 

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021, który nakłada na jednostki 

samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i powiatowym obowiązek opracowania programu 

oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy. Środki na realizację i 

obsługę tego zadania zapewnia budżet państwa.  

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:  

• utrwalenie i rozwój umiejętności życia w rodzinie, „napisanie na nowo” przez uczestników ról 

pełnionych w rodzinie i sposobów realizacji, 

• utrwalenie świadomości dotyczącej odpowiedzialności mężczyzny w rodzinie, jakie role pełni w 

rodzinie mężczyzna i ich zakres w obecnej chwili, 

• rozwój kompetencji rodzicielskich, wychowawczych ojca i matki, 

• nabycie nowych konstruktywnych umiejętności służących rozwiązywaniu problemów 

i konfliktów w rodzinie, 
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• nauka umiejętności konstruktywnego przeżywania i wyrażania trudnych emocji: złość, 

bezradność, frustracja. 

• wzmocnienie umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie. 

• praca nad poczuciem własnej wartości, odkrywanie i wzmacnianie zasobów osobistych. 

• 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. Partnerami programu są:  

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.  

• Komenda Miejska Policji w Radomiu.  

• Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód i Radom-Zachód w Radomiu.  

• Sąd Rejonowy w Radomiu. 

• Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujące Orzeczenia w Sprawach Karnych.  

• Areszt Śledczy w Radomiu.  

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

• Poradnie Leczenia Uzależnień. 

• Organizacje pozarządowe.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie realizował powyższego programu, odpowiadał 

jedynie za przygotowanie sprawozdania rocznego. 

2.4.4. Lokalny Program osłonowy w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w 
domu na lata 2019 – 2023 

Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z z dnia 15 października 2018 roku (z mocą obowiązującą 

od 1.01.2019 roku) Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program Posiłek w szkole 

i w domu na lata 2019-2023. Program jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust 1 pkt 3 i 14 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 

Program Posiłek w szkole i w domu ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą 3 

moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata: 

1. moduł dla dzieci i młodzieży, 

2. moduł dla osób dorosłych, 

3. moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.  

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz 

objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych 

i samotnych. 
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W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: 

• posiłek, 

• świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, 

• świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym 

zjedzenie gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem 

większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów z których przygotowywane są posiłki, oraz 

nad procesem ich przygotowywania. 

W związku z realizacją Programu Posiłek w szkole i w domu Gmina Radom w dniu  

18 grudnia 2018 roku podjęła następujące uchwały: 

- Uchwała Nr V/64/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie ustanowienia lokalnego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Miasta Radomia – posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023. 

- Uchwała Nr V/65/2018 Rady Miejskiej w Radomiu 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 Nr V/66/2018 Rady Miejskiej w Radomiu 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. 

Koordynatorem programu jest Prezydent Miasta Radomia, który realizuje to zadanie 

poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu. Dotacja przyznawana jest przez wojewodę 

na wniosek prezydenta miasta. Wysokość dotacji ustalana jest między wojewodą a prezydentem 

miasta i określona jest w umowie o udzielenie dotacji gminie. 

W ramach programu udziela się wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania 

pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym 

kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8 ww ustawy, osobom i 

rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o 

pomocy społecznej w szczególności osobom starszym chorym i niepełnosprawnym. 

Program Posiłek w szkole i w domu przewiduje również w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach możliwość dożywiania uczniów bez decyzji MOPS na podstawie informacji dyrektora 

szkoły. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy w ww. sposób nie może przekroczyć 20% 

liczby dzieci i uczniów dożywianych w placówkach oświatowych na terenie gminy w poprzednim 

miesiącu kalendarzowym.  

W 2021 roku Gmina Miasta Radom kontynuowała program Posiłek w szkole i w domu. Na 

ten cel otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 4.420.000,00zł, tj. 80% 
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przewidywanych kosztów realizacji zadania. Gmina przeznaczyła na ten cel środki własne w kwocie 

1.200.000zł. Całkowita wartość zadania wynosiła 5.620.000zł z czego wydatkowano 

5.619.926,86zł. 

W ramach programu MOPS w Radomiu realizuje: 

• dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych na podstawie decyzji administracyjnych – 

skorzystało 735 dzieci, 

• dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych na podstawie informacji dyrektora szkoły – 

skorzystało 75 dzieci, 

• dożywianie osób dorosłych w formie posiłku dwudaniowego w 3 stołówkach wyłonionych 

w trybie przetargu – skorzystało 121 osób, 

• świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego skorzystało 

3.675 osób, w tym: 

• w formie bonów żywieniowych realizowanych w placówkach handlowych i gastronomicznych w 

szczególności dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nie 

są w stanie samodzielnie przygotować posiłku oraz nie mogą skorzystać z oferty stołówek. 

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy z ww. programu obowiązujące w 2021 roku: 

• dla osób samotnych 150% ustawowego kryterium dochodowego to jest 1.051,50 zł, 

• dla osób w rodzinie 150% ustawowego kryterium dochodowego to jest 792 zł. 

 

2.4.5. Karta Rodzina Plus 

Karty Rodzina Plus są wydawane zgodnie z Uchwałą nr 667/2014 Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 27.01.2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Radomia Programu Karta 

Rodzina Plus oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 5275/2014 z dnia 

03.09.2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty 

Rodzina Plus.  

Karta Rodzina Plus przysługuje każdej rodzinie zamieszkałej pod wspólnym adresem na 

terenie Gminy Miasta Radomia, prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem 

dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 25. roku życia w przypadku dziecka kontynuującego naukę, 

niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka 

i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego; do członków rodziny nie zalicza się 

dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne 

dziecko/dzieci. 

Karta Rodzina Plus wydawana jest w celu: 

• promowania modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku;  

• zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych;  

• potwierdzenia uprawnień do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez 

uczestniczące w Programie podmioty. 
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Zgodnie z § 7 Uchwały Nr 667/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.01.2014r. oraz § 7 

załącznika do Zarządzenia nr 5275/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 września 2014r. 

Prezydent Miasta Radomia przedkłada Radzie Miejskiej w Radomiu sprawozdania z realizacji 

Programu „Karta Rodzina Plus” do 30 czerwca każdego roku.  

Sprawozdanie obejmuje w szczególności dane dotyczące: 

• liczby wydanych Kart, 

• liczby złożonych wniosków,  

• liczby wniosków rozpatrzonych pozytywnie,  

• liczby wniosków rozpatrzonych negatywnie, 

• liczby i tematyki skarg w zakresie wydawania Karty,  

• liczby kart zniszczonych i utraconych.  

Poniższa tabela zawiera dane dotyczące realizacji ww. Programu w 2021 r. 

L.p. Nazwa Ilość 

1 liczba wydanych Kart 1516 

2 liczba złożonych wniosków, 328 

3 liczby wniosków rozpatrzonych pozytywnie 328 

4 liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie, 0 

5 liczba i tematyki skarg w zakresie wydawania Karty brak 

6 liczba kart zniszczonych i utraconych. 0 

W ww. programie uczestniczyło 8 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia oraz 

30 przedsiębiorstw i instytucji oferujących ulgi i preferencje dla rodzin wielodzietnych. 

Zdecydowana większość rodzin wyraża swoje zadowolenie z udziału w programie.  

2.4.6. Radomska Karta Seniora 

Program Radomska Karta Seniora jest realizowany zgodnie z Uchwałą Nr 135/2015 Rady 

Miejskiej w Radomiu z dnia 26.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta 

Radomia Programu Radomska Karta Seniora. 

Program skierowany jest do mieszkańców miasta Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia. 

Stanowi element polityki społecznej Gminy Miasta Radomia. Głównym celem programu jest 

wzmocnienie aktywności społecznej i poprawy jakości życia radomskich Seniorów. 

Cele Programu realizowane są przez: 

• podniesienie poziomu aktywności i sprawności seniorów poprzez zwiększenie dostępności 

i zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych; 

• kształtowanie pozytywnego wizerunku radomskich seniorów; 

• opracowanie, promocję i koordynację systemu ulg i preferencji udzielanych Seniorom przez: 

− jednostki organizacyjne prowadzone przez Gminę Miasta Radomia; 
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− inne jednostki i instytucje publiczne; 

− firmy i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasta 

Radomia; 

− organizacje pozarządowe. 

Zgodnie z § 7 Uchwały Nr 135/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.06.2015 r. w 

sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Radomia Programu „Radomska Karta Seniora” 

oraz Zarządzeniem Nr 781/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 15.09.2015r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania ,,Radomskiej Karty Seniora” 

Prezydent Miasta Radomia do 30 czerwca każdego roku przedkłada Radzie Miejskiej w Radomiu 

sprawozdanie z realizacji Programu „Radomska Karta Seniora”. 

Poniższa tabela zawiera dane dotyczące realizacji ww. Programu w 2021 r. 

L.p. Nazwa Ilość 

1. liczba wydanych kart 1071 

2. liczba złożonych wniosków 1071 

3. liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 1071 

4. liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie brak 

5. liczba i tematyka skarg w zakresie wydawania radomskiej karty 

seniora 

brak 

6. liczba kart zniszczonych i utraconych brak 

W 2021 r. w Programie uczestniczyło 55 przedsiębiorców i instytucji oferujących ulgi 

i preferencje dla posiadaczy Radomskiej Karty Seniora, z którymi zostały podpisane stosowne 

porozumienia. 

Program stał się ważnym elementem polityki społecznej na terenie Gminy Miasta Radomia, 

jest ciągłe zainteresowanie Partnerów w celu przystąpienia do Programu. Na bieżąco są 

podejmowane działania w celu rozszerzenia ofert ulg dla Radomskich Seniorów. 

Wniosek o wydanie Karty może złożyć: 

• osoba będąca mieszkańcem miasta Radomia, która ukończyła 65 rok życia, 

• 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 2021 roku: liczba wydanych kart – 1171 

 

2.4.7. Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością 

Karty Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością są wydawane zgodnie z Uchwałą Nr 723/2018 

Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta 

Radomia Programu „Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością” oraz zgodnie z Zarządzeniem 
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Prezydenta Miasta Radomia Nr 3260/2018 z dnia 04.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania „Karty Rodziny Osoby 

z Niepełnosprawnością”.  

„Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością” przysługuje każdej rodzinie osoby 

z niepełnosprawnością przez co należy rozumieć osoby spokrewnione albo 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 umieszczona w nich jest osoba 

z niepełnosprawnością. 

„Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością” wydawana jest w celu: 

• wzmocnienia aktywności społecznej i poprawy jakości życia radomskich rodzin z osobą 

z niepełnosprawnością,  

• ułatwienia 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.  

Zgodnie z § 7 Uchwały Nr 723/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.08.2018 r., Prezydent 

Miasta Radomia przedkłada Radzie Miejskiej w Radomiu sprawozdanie 

z realizacji Programu do dnia 30 czerwca każdego roku za rok poprzedni.  

Poniższa tabela zawiera dane dotyczące realizacji w/w Programu w 2021r. 

L.p. Nazwa Ilość 

1 liczba wydanych Kart 1079 

2 liczba złożonych wniosków 360 

3 liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 356 

4 liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie 4 

5 liczba Kart zniszczonych i utraconych 0 

 

W ww. programie uczestniczyło 8 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia oraz 

10 przedsiębiorstw i instytucji oferujących ulgi i preferencje dla rodzin osoby 

z niepełnosprawnością. Program stał się ważnym elementem polityki społecznej na terenie Gminy 

Miasta Radomia. Zdecydowana większość rodzin wyraża swoje zadowolenie z udziału w programie.  

 

2.4.8. Radomski Program na Rzecz Seniorów Siła w Seniorach na lata 2018-
2023 

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 w związku z art. 5c ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 5, 6, 8, 9, 14, 

17 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) 
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oraz w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. 

z 2022 r. poz. 2268 ze zm.)  

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 

W ramach powyższego zadania realizowano 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 2021 r. wzięło udział 2500 osób. Celem 

programu było zmniejszenie zachorowalności na grypę oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej 

mieszkańców nt. zagrożeń zdrowia związanych z grypą, potrzeby szczepień przeciwko grypie oraz 

zmniejszenia transmisji wirusa w środowisku.  

W roku 2021 w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym nie została utworzona Poradnia 

Geriatryczna. Warunkiem koniecznym do utworzenia Poradni Geriatrycznej jest pozyskanie kadry 

medycznej, aby spełnić określone wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia w tym zakresie. W 

okresie pandemii koronawirusa SARS CoV-2, nie było możliwości realnego zaplanowania tego 

rodzaju placówki. 

Inne działania podejmowane w ramach „Siła w Seniorach Zdrowych” to przeprowadzone 

szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego 

aktywnie uczestniczyła we wszelkich działaniach i inicjatywach, których celem jest aktywizacja 

Seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zakresie poprawy zdrowia i bezpieczeństwa 

najstarszych mieszkańców Radomia. Działania podejmowane przez Radomską Stację Pogotowia 

Ratunkowego skupiają się przede wszystkim na prowadzeniu akcji o charakterze profilaktyczno-

edukacyjnym, w tym szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jednak podkreślić należy, iż w 

2021 r. ze względu na panujące ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne związane z wystąpieniem 

SARS-CoV-2 nie udało się zrealizować planowanych działań profilaktyczno-edukacyjnych 

dotyczących szerokiej promocji umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród Seniorów.  

Świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu poinformował, że:  

− z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 224 osób  

w wieku 60+; 
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− z usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennej, świadczonej w miejscu zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej, w ramach Lokalnego Programu Gminy Miasta Radomia Opieka 

wytchnieniowa - edycja 2021 skorzystało 10 osób; 

− ze świadczenia w formie dziennego pobytu dla seniorów oraz uczestnictwa w zajęciach 

organizowanych w Dziennym Domu „Senior+” w Radomiu przy ul. Rwańskiej 7 skorzystały 42 

osoby w wieku 60+; 

− ze świadczenia w formie dziennego pobytu dla seniorów oraz uczestnictwa w zajęciach 

organizowanych w Dziennym Domu Pomocy „Przyjazny Dom” w Radomiu przy ul. Wyścigowej 

16 do dnia 30.06.2021 r. skorzystało 28 osób; 

Ponadto prowadzono akcje profilaktyczne - mammografia, pomiary ciśnienia i cukru itp. 

W 2021 r. Radomski Szpital Specjalistyczny realizował program profilaktyki raka piersi – 

etap podstawowy. Formą zaproszenia do programu były wystąpienia w mediach, plakaty, kontakt 

telefoniczny z pacjentkami korzystającymi z programu w przeszłości. Część osób zgłaszała się 

spontanicznie, dzięki korzystaniu z informacji umieszczonych na stronach internetowych, w tym 

przez NFZ.  

Oprócz tego realizowano akcję „Koperta Życia”. Podczas akcji odbywających się z udziałem 

Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego promowana była wśród Seniorów „Koperta życia”. 

Karta, w której podaje się dane osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte choroby, 

zażywane leki i uczulenia przyspiesza ratownikom medycznym dostęp do ważnych informacji 

mogących uratować życie, ułatwia pracę służbom oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób 

starszych. Ważne, aby z informacją dotrzeć do jak największej liczby osób, tak by „Koperty życia” 

stały się dobrą praktyką w domach ludzi starszych. „Kopertę życia” może otrzymać bezpłatnie osoba 

w wieku powyżej 65 roku życia oraz osoba niepełnosprawna i samotna mająca mniej niż 65 lat 

zamieszkująca na terenie Miasta Radomia. ,,Koperta życia” to zestaw składający się z: koperty z 

nadrukiem „Koperta życia” oraz ankiety umieszczonej w foliowym woreczku z zamknięciem 

strunowym. W blankiecie ankiety znajduje się miejsce na wpisanie imienia i nazwiska, numeru 

PESEL, kontaktu do najbliższych, a także grupy krwi oraz informacji na temat stanu swojego 

zdrowia (m.in. wykazu chorób, uczuleń i zażywanych leków). Wszystkie dane zawarte w ankiecie 

powinny być aktualizowane na bieżąco. Dodatkowo do koperty można włożyć inne ważne z 

medycznego punktu widzenia informacje np. kartę informacyjną z niedawnego pobytu w szpitalu. 

Wypełnioną ankietę należy włożyć do koperty, a następnie do woreczka foliowego. Woreczek 

z zawartością należy umieścić w lodówce, natomiast na drzwiach lodówki należy przytwierdzić 

otrzymany w zestawie magnes z napisem „Tu znajduje się koperta życia”. 

Umieszczenie koperty w lodówce, umożliwi ratownikom szybki dostęp do podstawowych 

informacji o pacjencie, gdyż tego typu urządzenie znajduje się przeważnie w każdym domu, 

w kuchni w widocznym miejscu. Ratownicy medyczni na pewno ją znajdą, a w niej informacje 

niezbędne do szybkiego i skutecznego udzielenia pomocy. Właśnie temu ma służyć Koperta Życia. 
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Stan na koniec 2021 roku: Koperta życia – 2030 szt. 

 

Program Wspieraj seniora 

W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu kontynuował rządowy projekt 

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, którego celem było udzielenie wsparcia seniorom, 

którzy nie mają opieki ze strony rodziny. Jednym z jego aspektów był program „Wspieraj Seniora” 

polegający w szczególności na dostarczaniu zakupów seniorom, którzy ze względu na trwający stan 

epidemii pozostali w domach. W ramach programu „Wspieraj Seniora” w 2021 roku objęto pomocą 

26 osób, zakupy zrobiono 432 razy.  

Ad. 2 Siła w Seniorach Bezpiecznych 

W ramach zadania „Siła w Seniorach Bezpiecznych” zrealizowano między innymi likwidację 

barier architektonicznych. W 2021 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Sp. z 

o.o. realizowało przewozy dla 14 jednostek oświatowych, 5 stowarzyszeń oraz 16 osób prywatnych. 

W sumie przewozili średnio 155 osób dziennie, w tym 24 osoby poruszające się na wózkach 

inwalidzkich.  

W przeważającej części były to osoby uczęszczające do placówek oświatowych, stowarzyszeń 

oraz warsztatów terapii zajęciowej. Kilka procent stanowiły osoby prywatne zamawiające transport 

na wizyty lekarskie oraz zajęcia rehabilitacyjne. W 2021 roku zrealizowane zostały dla 37 seniorów 

transporty do punktów szczepień z tytułu Covid-19. Wszystkie pojazdy wykonały w 2021 roku 266 

898 km.  

Usługi transportu osób niepełnosprawnych były realizowane zgodnie z ustalonymi 

standardami zawartymi w Umowie wykonawczej Nr 4 pomiędzy Gminą Miasta Radomia  

a MPK w Radomiu Sp. z o.o. W 2021 roku nie wpłynęły do przedsiębiorstwa żadne skargi dotyczące 

naruszeń związanych ze Standardami Świadczenia Usług.  

Pomoc bezdomnym  

W 2021 roku nie podejmowano specjalnych działań skierowanych do osób bezdomnych – 

seniorów. Ogółem z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, z różnych form 

pomocy skorzystało 225 osób bezdomnych, w tym 53 osoby w wieku 60+. Osoby te korzystały z 

tymczasowego schronienia w Schronisku dla Bezdomnych, noclegów interwencyjnych, jak również 

z pomocy finansowej, czy w formie obiadów w stołówkach i jadłodajniach. W przypadku osób w 

wieku emerytalnym, pracownicy socjalni obligowali te osoby do kompletowania i składania 

dokumentów do ZUS w celu uzyskania własnego świadczenia.  

W ramach Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Noclegowni dla Kobiet i Mężczyzn przy  

ul. Zagłoby 3, które prowadzi Caritas Diecezji Radomskiej. W 2021 r. Caritas zapewnił bezdomnym 

nocleg, ciepły posiłek, środki higieny, leki, odzież odpowiednią do pory roku, pomoc w 

uregulowaniu spraw urzędowych oraz uporządkowaniu spraw rodzinnych. Ponadto pracownicy 

placówki wspierali i aktywizowali podopiecznych poprzez mobilizację ich do podnoszenia 

kwalifikacji, nabywaniu nowych umiejętności, które mogą pomóc w powrocie do społeczeństwa. W 
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Noclegowni dla Kobiet i Mężczyzn udzielono pomocy w formie noclegu 65 mężczyznom oraz 29 

kobietom.  

Udzielanie świadczeń społecznych, świadczenie usług socjalnych w tym dożywianie 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu poinformował, że w 2021 roku: 

świadczenia z programu: „Posiłek w szkole i w domu” - programem objęto 337 seniorów  

w wieku 60+, w tym: 

• pomocą w formie posiłku dwudaniowego : 7 kobiet i 19 mężczyzn, 

• pomocą w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności: 187 kobiet i 124 mężczyzn. 

• ze świadczenia w formie zasiłków stałych z tytułu osiągniętego wieku (tzn. kobiety 60 lat 

mężczyźni 65 lat) skorzystało łącznie 280 osób, w tym 106 kobiet oraz 174 mężczyzn. 

Świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej  

Liczba osób powyżej 60 r.ż., którym została udzielona nieodpłatna pomoc prawna w ramach 

realizacji zadania nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja 

prawna na koniec 2021 r. – 311 osób .  

Teleopaska dla seniorów 

Projekt „Teleopieka dla seniorów na terenie miasta Radomia” jest skierowany do osób 

mieszkających na terenie Radomia, które ukończyły 65 lat i wymagają wsparcia, a stan zdrowia 

może powodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Program realizowany jest od 1 

października 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku z możliwością przedłużenia. Gmina Miasta 

Radomia zakupiła 100 opasek, które w październiku 2019 r. zostały rozdane seniorom. Radomscy 

seniorzy zostali wyposażeni w specjalne opaski, dzięki którym w nagłych sytuacjach będą mogli 

uzyskać niezbędną pomoc medyczną. Po otrzymaniu sygnału, teleopiekunowie zorganizują pomoc 

adekwatną do sytuacji danej osoby. Opaska monitorująca stan zdrowia wyposażona jest w przycisk 

SOS oraz dodatkowe funkcje m. in. detektor upadku i lokalizator GPS. W 2021 r. z teleopasek 

skorzystało łącznie 104 osoby. 

Świadczenie usług teleopiekuńczych dla mieszkańców Radomia powyżej 60 roku życia 

Zadanie było realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia 

Sidly Spółka z o.o. Umowa była zawarta 25 lutego 2020 r. natomiast zakończyła się 31 grudnia 

2021r. Zadanie dotyczyło 30 osób starszych i samotnie zamieszkujących po 60 r.ż., którzy otrzymali 

opaski monitorujące stan zdrowia wraz z usługą całodobowego monitoringu. W 2021 r. z opasek 

monitorujących stan zdrowia skorzystało łącznie 28 osób.  

Przeciwdziałanie problemom uzależnień i przemocy: 

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

uchwałą Nr LIII/470/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2021 roku przyjęto do 

realizacji „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na 2021 rok”. W ramach procedury „Niebieska Karta” 

wsparciem objęto 47 osób w wieku powyżej 60 r. ż. 
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Ad. 3. Siła w Seniorach Aktywnych 

Utworzenie Centrum Aktywności Seniorów 

Z uwagi na trudny okres pandemiczny COVID-19 działania Centrum Aktywności Seniorów w 

Radomiu przy ul. Traugutta 31/33 były znacznie ograniczone, gdyż obostrzenia związane 

z zachowaniem dystansu, noszeniem maseczek i rękawiczek spowodowały, że duża grupa seniorów 

nie wychodziła z domu w obawie przed zakażeniem się wirusem, unikała kontaktów z dużymi 

grupami ludzkimi i korzystała z pomocy rodziny lub osób trzecich. Stale jednak w 2021 r. 

prowadzone były zajęcia: 

• kursy komputerowe prowadzone przez pracownicę CAS - w środy, czwartki i piątki  

w godzinach rannych i dopołudniowych  

−  dla początkujących i średnio-zaawansowanych  

−  systematycznie korzystało niewiele osób w grupach 3 osobowych (z uwagi na uszkodzone 

zasilacze dla 2 komputerów) 

− czas jednej godziny lekcyjnej lub sesji 1 godzina zegarowa 

• nauka języka angielskiego - w poniedziałki, wtorki i środy 

− dla początkujących i średnio-zaawansowanych, 

− w okresie poluzowania obostrzeń organizowane były grupy 10-15 osobowe 

− czas jednej godziny lekcyjnej - 1 godzina zegarowa, 

• integracja wśród seniorów korzystających z CAS doprowadziła do utworzenia się nieformalnych 

grup aktywnych seniorów, które były siłą napędową dla organizowania zajęć wg własnych 

pomysłów poprzez: 

− pisanie projektów do Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości w Radomiu 

celem zdobycia środków finansowych na ich realizację, 

− przystąpienie do konkursu w celu zdobycia środków finansowych na warsztaty manualne, 

− organizację warsztatów – IKONY, Bar sałatkowo-przekąskowy, Malowanie na drewnie, 

− zapraszanie ograniczonych ilościowo grup seniorów (10-12 osobowych) do wzięcia udziału 

w tych przedsięwzięciach. 

− dokonywanie rozliczenia finansowego.  

• W roku 2021 mimo mniejszej ilości chętnych do brania udziału w zajęciach  

i warsztatach manualnych udało się zmobilizować kilka grup aktywnych seniorów, które 

zorganizowały zajęcia: 

− spotkania grupy aktywnych seniorek – co najmniej 1 raz w tygodniu 

− warsztaty ozdabiania rzeczy metodą „decoupage” w terminie styczeń- kwiecień – 1 raz w 

tygodniu, 

− warsztaty pisania IKON – prowadzone przez księdza Stanisława Drąga w każdy poniedziałek 

w miesiącu maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu dla grupy 10-15 osobowej, 
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− zajęcia świetlicowe dla 5 osobowych grup 2 razy w tygodniu od połowy lipca do grudnia 

rozrywki brydżowe w miesiącu wrześniu, 

− warsztaty „Bar sałatkowo-przekąskowy” dla grupy 15 osobowej – wrzesień, 

− akcja „Czujniki czadu dla seniorów” – w sześciu turach- spotkania dla 6 grup,  

− 16 września uroczyste otwarcie wystawy „Seniorzy piszą IKONY” z udziałem TVP-3, Radia 

Plus i innych przedstawicieli mediów, 

− 21 września rozpoczęcie warsztatów „Malowania na drewnie” prowadzonych przez Panią 

Teresę Fedorowicz, które trwały raz w tygodniu w miesiącach październik, listopad do 

połowy grudnia, 

− zajęcia z psychologiem i pedagogiem w listopadzie i grudniu 2 razy w tygodniu 

▪ techniki uczenia się na wesoło – pamięć i koncentracja, 

▪ „profilaktyka uzależnień”, 

▪ „Jak radzić sobie ze stresem – ćwiczenia relaksacyjne”, 

− wykłady Edwarda Krajewskiego na temat: 

▪ „Testamenty a dziedziczenie ustawowe”,  

▪ „Hipoteka odwrócona – czyli jak zwiększyć sobie emeryturę, 

− występ Chóru „Jedynka” 10 listopada, 

− spotkanie poetycko-muzyczne – 16 listopada Pan Andrzej Mędrzycki i Robert Grudzień, 

− Indywidualne sesje z psychologiem dla osób chętnych zgłaszających się w miesiącach 

listopadzie i grudniu, 

− Zajęcia gimnastyki dla seniorów w grudniu 4 spotkania, 

− Warsztaty manualne „Ozdoby choinkowe i Bożonarodzeniowe”,  

− Akcja „Bezpieczny Senior” prowadzona przez Komendę Policji w dniu 8 grudnia, 

− Spotkanie opłatkowe – 21 grudnia. 

Inne działania: 

Zajęcia w Dziennym Domu „Senior+” 

• Usługi socjalne: 

− gorący posiłek (obiad dwudaniowy) – catering, 

− w okresie zawieszenia działalności DDS+ Seniorzy, którzy wyrazili zgodę na korzystanie  

z obiadów dwudaniowych mieli dostarczone posiłki do domu przez pracowników Dziennego 

Domu Senior+, 

− pomoc przy kompletowaniu i wypełnianiu dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Radomiu, PFRON, w celu uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego w związku 

z czasowym zawieszeniem działalności DDS+ z powodu pandemii COVID-19, 

− poradnictwo w sprawach urzędowych i inne w zależności od zgłoszonych potrzeb, 

− prowadzenie pomocy socjalnej – przez kierownika DDS (dyplom pracownika socjalnego).  
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• Usługi edukacyjne: 

− Seniorzy uczestniczyli w pogadankach i grach poszerzających wiedzę ogólną z różnych 

dziedzin, takich jak: geografia, historia, kulturoznawstwo, obsługa komputera, 

• Spotkania z ciekawymi ludźmi: 

−  spotkanie z funkcjonariuszami Policji w ramach cyklu spotkań „Bezpieczny Senior”: 

uświadomienie zagrożeń, na które Seniorzy mogą natknąć się każdego dnia. Prowadzący 

opowiadali, m.in. o oszustwie metodą na tzw. wnuczka czy pracownika socjalnego. Policjanci 

przypomnieli Seniorom o konieczności noszenia elementów odblaskowych, głównie z uwagi 

na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wszyscy Seniorzy otrzymali od Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu upominki ( m.in. elementy odblaskowe). 

−  spotkanie z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu, 

−  spotkanie z doktorem prawa 

−  spotkanie z lekarzem geriatrą - informacje o usługach medycznych. 

−  Zajęcia z pedagogiem, który przekazywał istotne wskazówki dot. dbania o higienę umysłu, 

−  Warsztaty z socjologiem żywienia 

W okresie zawieszenia działalności DDS+ Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne 

dotyczące: zdrowia, żywienia, zachowania bezpieczeństwa w sytuacji pandemii. Opiekunka podczas 

wizyt w domu Uczestników/czek omawiała tematy zawarte w materiałach.  

 

• Usługi kulturalno-oświatowe: 

− uczestnictwo w imprezach organizowanych przez instytucje kulturalne miasta:  

− udział w IV Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Domu Kultury Idalin 

w Radomiu - dwa wyróżnienia, 

− kącik poezji upamiętniający Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej, 

− wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i żołnierskich, 

− współpraca z organizacjami pozarządowymi, m. in. w pierwszy poniedziałek każdego 

miesiąca odbywało się spotkanie z opiekunami osób chorych na Alzheimera z Fundacji 

Wichrowo, 

− organizowanie wyjścia do: 

▪ Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu na występy wokalne,  

▪ Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, 

▪  Muzeum im. Jacka Malczewskiego na lekcje muzealne, 

− wyjazd do Muzeum Witolda Gombrowicza do Wsoli, 

− zwiedzanie Muzeum Wsi Radomskiej, 

− uczestnictwo w wycieczce edukacyjnej szlakiem Królewskich Źródeł, 

− wyjście do kina, 
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− udział w jednodniowej wycieczce wyjazdowej do Sandomierza. 

Podczas zawieszenia działalności Jednostki w trybie stacjonarnym, opiekunki przekazywały 

informacje o imprezach kulturalnych odbywających się online. Pomagały  

i tłumaczyły w jaki sposób można wziąć udział w wystawie, koncercie, czy obejrzeć interesujący film 

za pomocą dostępnych Seniorom mediów. 

• Zajęcia sportowo- rekreacyjne: 

− spotkania integracyjne w ramach wolontariatu międzypokoleniowego (występy dzieci  

i młodzieży, wspólny śpiew, gry i zabawy): 

▪ z młodzieżą z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego,  

▪ z dziećmi z Publicznej Szkoły Podstawowej,  

▪ z Przedszkola Publicznego,  

− spacery po Starym Mieście, spacery po mieście i parku, 

− korzystanie z siłowni zewnętrznych.  

W trakcie zawieszenia działalności stacjonarnej DDS+ opiekunki pomagały przy 

wychodzeniu na spacer osobom z ograniczeniami ruchowymi. 

• Zajęcia aktywności ruchowej: 

− zajęcia ruchowe i usprawniające fizycznie: na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej z 

drabinkami, materacami, a także na siłowni, obejmowały m.in.: gimnastykę i zajęcia 

taneczne 

− nordic walking spacery do Starego Ogrodu, 

W okresie zawieszenia działalności DDS+ Seniorzy/ki otrzymali instruktaże do prostych  

i bezpiecznych ćwiczeń, które mogli wykonywać samodzielnie w domu. Opiekun w domu u 

Uczestników/czek pokazywał jak ćwiczenia wykonywać. 

• Terapia zajęciowa: 

− plastyczna: malowanie czy kolorowanie relaksacyjne, 

− arteterapia: Seniorzy aktywizowali się twórczo wykonując kompozycje przestrzenne 

i płaskie z różnorodnych materiałów, 

− zajęcia krawiecko-hafciarskie: hafty na płótnie oraz szycie i zdobienie masek 

karnawałowych, 

− terapia kulinarna: wykonywanie prostych potraw np. sałatek, pieczenie ciast i wspólne 

degustowanie, 

− seniorzy/ki uczestniczyli w zajęciach z treningu umysłowego prowadzonego przez 

terapeutę, podczas których ćwiczyli pamięć, koncentrację, rozwijali zdolności poznawcze, 

− zajęcia klubowe: biblioterapia i czytanie prasy, korzystanie z zasobów Internetu, oglądanie 

filmów i programów telewizyjnych, 

− zajęcia z fizjoterapii: gimnastyka w basenie prowadzona przez fizjoterapeutów, 

− hortiterapia: wykonywanie zajęć na patio, sadzenie, pielęgnowanie roślin,  
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− codziennym elementem zajęć była muzykoterapia i wspólny śpiew. 

• W okresach zawieszenia DDS+ były prowadzone zajęcia alternatywne indywidualne  

w miejscu zamieszkania Seniorów/ek. Dostarczano do domu Seniorów materiały plastyczne do 

arteterapii oraz plastykoterapii takie jak: kredki, farby, tkaniny oraz byli instruowani przez 

opiekunkę jak wykonywać prace plastyczne. Terapia kulinarna odbywała się poprzez 

wymienianie się ciekawymi przepisami i omawianie ich z opiekunkami. Seniorzy/rki, którzy 

wyrazili zgodę otrzymywali gorący posiłek w pojemnikach jednorazowych w miejscu 

zamieszkania dostarczane przez pracownika Dziennego Domu "Senior+". Seniorzy/rki, którzy 

zgłosili potrzebę kontaktu osobistego z pracownikiem DDS+, opiekunki odwiedzały ich w 

miejscu zamieszkania i prowadziły zajęcia indywidualne dostarczając materiały do terapii 

indywidualnej. Ponadto był stały kontakt telefoniczny ze wszystkimi Seniorami/kami - była 

otwarta linia telefoniczna do DDS+ oraz wszyscy Seniorzy/ki otrzymali numer telefonu 

komórkowego do Kierownika DDS+ i mogli w razie potrzeby  

o każdej porze dnia uzyskać pomoc, informację i wsparcie.  

 

Funkcjonowanie Radomskiej Rady Seniorów 

  Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i ograniczanie rozprzestrzeniania się 

koronawirusa (SARS-COV- 2) Radomska Rada Seniorów w 2021 r. nie została powołana. 

Udział w wykładach Uniwersytetu III Wieku 

Stowarzyszenie Radomski Uniwersytet III Wieku, ul. Malczewskiego 16  

W Radomiu działają 2 Uniwersytety III Wieku – przy Uniwersytecie Technologiczno-

Humanistycznym oraz Stowarzyszenie Radomski Uniwersytet III Wieku. 

Do czerwca 2021 r. (zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego) działalność RUTW 

była zawieszona. W dniu 7 czerwca 2021r. z zachowaniem reżimu sanitarnego zorganizowano 

w Muzeum Wsi Radomskiej spotkanie z poczęstunkiem. Wzięło w nim udział ok. 100 osób. Liczne 

przybycie słuchaczy wskazywało na ogromną chęć kontynuacji działalności uniwersytetu. 29 

września 2021 r. odbyła się w Kamienicy Deskurów inauguracja roku akademickiego 2021/2022. 

Była to jedna z pierwszych imprez w tej placówce. Nowy Zarząd RUTW dołożył wszelkich starań, 

aby odbyło się to uroczyście. 150 przygotowanych krzeseł nie wystarczyło dla wszystkich chętnych. 

Bardzo ciekawy wykład dra A. Duszyka i występ zespołu „Szkoły Rocka” cieszyły się wielkim 

uznaniem.  

Zgodnie z celami statutowymi podejmowane działania w 2021 r. 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 jesiennym wynosiła 120 osób.  
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Wykłady w Resursie Obywatelskiej odbywały się 2 razy w miesiącu i dotyczyły różnych 

dziedzin: zdrowia, historii, literatury, kultury i sztuki, obrzędowości i zwyczajów. Zajęcia 

fakultatywne odbywały się w siedzibie Komendy Hufca ZHP i w różnych ośrodkach kultury.  

Wykłady:  

- 29.09.2021 r. - dr. A . Duszyk „Historia Kamienicy Deskurów i plany związane z rozwojem 

Muzeum im. J. Malczewskiego”, 

- 13.10.2021 r. - promotor zdrowia, socjolog medyczny mgr L. Krzyżyk -Chrząstek „Jak długo 

zachować zdrowe stawy i kości”, 

- 27.10.2021 r. – autorka książek o silnych kobietach czasów starożytnych i biblijnych  

E. Kassala, 

- 10.11.2021 r. - dr P. Czaja Dyrektora MBP w Radomiu, „Oferta biblioteczna”, 

- 25.11.2021 – M. Grabowski z Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” – „Czego uczy nas 

sztuka współczesna”, 

- 8.12.2021 r. – J. Górska-Streicher - dyr. Resursy Obywatelskiej „ Zwyczaje i obrzędy Świąt Bożego 

Narodzenia”, 

- 15.12.2021 r. – spotkanie opłatkowe. 

Zajęcia specjalistyczne (dla zainteresowanych słuchaczy – 1 godz. tygodniowo):  

j. angielski (12 osób), joga (5 osób), zajęcia plastyczne w Resursie Obywatelskiej (10 osób), zajęcia 

plastyczne w Muzeum im. J. Malczewskiego (20 osób) 

Spotkania okolicznościowe: inauguracja roku akademickiego 2021/2022, spotkanie opłatkowe 

Udział w imprezach kulturalnych:  

- systematyczne uczestnictwo w seansach filmowych w kinie „Helios” (raz w miesiącu, średnio 80 

osób) 

- indywidualne wyjścia na koncerty Radomskiej Orkiestry Kameralnej (średnio 20 osób) 

- uczestnictwo w bieżących wydarzeniach kulturalnych (wernisaże, wystawy, koncerty, projekcje 

filmowe w resursie itp.).  

Ważnym wydarzeniem w działalności uniwersytetu było podpisanie 03.12.2021 r. 

porozumienia w sprawie objęcia RUTW patronatem naukowym przez Akademię Handlową Nauk 

Stosowanych w Radomiu. Akt podpisany przez Rektor Akademii – prof. Elżbietę Kielską i 

przedstawicielki RUTW – p. E. Suwałę i p. U. Klimę został uroczyście przekazany słuchaczom w 

dniu 15.12.2021 r.  

Patronat zakłada możliwość przeprowadzenia wykładów dla RUTW, uczestnictwo seniorów 

w zajęciach otwartych, wykładach, warsztatach i konkursach organizowanych przez pracowników 

naukowych oraz stażystów. Taki kształt współpracy przyczynia się do pogłębienia wiedzy słuchaczy 

RUTW i podkreśla rangę placówki.  

Uniwersytet III Wieku działający przy UTH: 

W roku 2021 uniwersytet do zakończenia semestru letniego ograniczył swoją pracę (ze 

względu na pandemię) prowadząc jedynie wykłady w trybie zdalnym na platformie MS Teams, które 
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zakończyły się 15 czerwca 2021r. spotkaniem w Królewskich Źródłach k/Radomia, w których wzięło 

udział 98 słuchaczy. Spotkanie było połączone z oprowadzaniem po Rezerwacie „Królewskie Źródła” 

przez Panią leśnik Lidię Zaczyńską, która przekazała wiele ciekawych informacji na temat flory i 

fauny Puszczy Kozienickiej. Spotkanie było połączone z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek oraz 

innymi specjałami. Połączone ze śpiewem i tańcem pozwoliło choć na chwilę zapomnieć słuchaczom 

o szalejącej pandemii.  

Nowy rok akademicki rozpoczęto 1 października 2021r. wykładami prowadzonymi w trybie 

audytoryjnym. Z uwagi na ciągłe zagrożenie epidemią konieczne było ograniczenie działalności do 

wykładów i zajęć fakultatywnych tj. gimnastyki, zajęć tanecznych, malarstwa oraz nauki języka 

angielskiego. Wznowione zostały wspólne wyjścia do teatru , do kina oraz na koncerty Radomskiej 

Orkiestry Kameralnej. Rok zakończony został sylwestrowym wyjazdem do Teatru Żydowskiego w 

Warszawie w dniu 31.12.2021r., w którym uczestniczyło 52 słuchaczy naszego uniwersytetu. 

2.4.9. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Radomia na 
lata 2021-2023 

Przyjęty Uchwałą Nr LV/488/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 marca 2021 roku, 

jest to zadanie własne powiatu, do którego należy opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych 

programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit 

rodzin zastępczych zawodowych zgodnie art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 447). 

Celem strategicznym Programu jest: 

• stworzenie warunków do efektywnego rozwoju pieczy zastępczej w Radomiu 

z ukierunkowaniem na formy rodzinne,  

• pomoc rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, szczególnie w przypadkach, gdy dzieci zostały umieszczone w pieczy 

zastępczej, 

• pomoc rodzinom zastępczym i ich wychowankom. 

Cel strategiczny realizowany jest poprzez oddziaływania w następujących obszarach: 

• Działania o charakterze profilaktycznym – mające na celu ochronę dziecka przed koniecznością 

wychowywania się poza rodziną oraz zahamowanie wzrostu liczby dzieci przebywających w 

różnych formach pieczy zastępczej, praca z rodziną biologiczną, wsparcie specjalistyczne 

młodzieży i rodzin (biologicznych i zastępczych). 

• Działania interwencyjne – wzmocnienie systemu pieczy zastępczej zapewniającego czasową 

opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym opieki przez rodziców biologicznych. Wsparcie i 

pomoc koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów 

dziecka w wypełnianiu ich funkcji. 

• Działania naprawcze – wzmocnienie rodzin naturalnych, polegające na odbudowaniu relacji z 

dziećmi, minimalizacji zjawisk patologicznych. Wspieranie rodzin we wszelkich działaniach 
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przez asystenta rodziny przy współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej 

mających na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej.  

W 2021 roku prowadzone były działania o charakterze promocyjnym, szkoleniowym, 

organizacyjnym, pomocowym, opiniodawczym i sprawozdawczym oraz wspierającym rodziny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki rodzinne. 

Rodzinna piecza zastępcza funkcjonowała w następujących formach: 

− 118 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których wychowywało się 157 dzieci; 

− 53 rodzin zastępczych niezawodowych, w których wychowywało się 66 dzieci; 

− 11 rodzinnych domów dziecka, w których wychowywało się 69 dzieci; 

− 10 zawodowych rodzin zastępczych, w których wychowywało się 42 dzieci, 

w tym: 

− 4 pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, w których wychowywało się 24 dzieci; 

− 1 specjalistyczna dla dzieci chorych, w których wychowywało się 3 dzieci. 

Ponadto zatrudniono 8 rodzin pomocowych, które sprawowały opiekę nad dziećmi w okresie 

czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącym 

rodzinny dom dziecka w związku z wypoczynkiem. Zatrudniono również 14 osób do pomocy przy 

sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, w zawodowych rodzinach 

zastępczych i rodzinnych domach dziecka. 

W 2021 roku w Radomiu funkcjonowało 3 placówki opiekuńczo – wychowawcze typu 

socjalizacyjnego tj.: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Słoneczny Dom”, w których 

przebywało 38 dzieci, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Mieszkanie Usamodzielnienia”, 

w której przebywało 17 dzieci, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Rwańskiej 10 

przebywało 10 dzieci oraz 5 placówek rodzinnych, w których przebywało 25 dzieci.  

W roku sprawozdawczym w rodzinnej pieczy zastępczej umieszczono 62 dzieci, zaś 

w instytucjonalnej pieczy zastępczej 25 dzieci, dla których wydano skierowania do odpowiedniej 

placówki opiekuńczo – wychowawczej. 

Procesem usamodzielnienia objęto 96 wychowanków z pieczy zastępczej. Z tej liczby 87 osób 

kontynuowało naukę.  

Na terenie Radomia funkcjonowały 3 mieszkania chronione przeznaczone dla 

wychowanków z pieczy zastępczej, w których przebywało 9 osób realizujących proces 

usamodzielnienia. Mieszkania chronione zapewnią osobom odpowiednie warunki do 

samodzielnego funkcjonowania w środowisku przygotowując do startu w dorosłe życie.  

W 2021 roku pomocą pieniężną w formie różnych świadczeń objęto 461 osób z 297 rodzin 

oraz objęto wsparciem przez 11 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 2 pracowników 

socjalnych, 3 psychologów oraz pedagoga.  

Do Wojewody Mazowieckiego przekazano w wersji elektronicznej za pomocą Centralnej 

Aplikacji Statystycznej (CAS) sprawozdania rzeczowo – finansowe z zakresu wspierania rodziny i 
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systemu pieczy zastępczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. i za okres od 1 lipca 

2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Przekazano również jednorazowe sprawozdania i informacje z 

realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej m. in.: 

• realizacji dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, dodatku w wysokości 

świadczenia wychowawczego oraz świadczenia dobry start wg stanu na koniec każdego miesiąca 

i kwartału, 

• wychowankowie i personel objęty kwarantanną lub izolacją w pieczy zastępczej wg stanu na 

koniec każdego tygodnia, 

• rejestru wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wg stanu na koniec dnia 

każdego miesiąca, 

• standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 

• procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, 

• rodzin pomocowych, 

• zgłoszeń do ośrodków adopcyjnych dzieci objętych pieczą zastępczą mających uregulowaną 

sytuację prawną, 

• przebywania w pieczy zastępczej dzieci cudzoziemskich bez uregulowanego statusu prawnego, 

• dzieci w pieczy zastępczej – własne i obce, 

• niepełnosprawność wśród dzieci w pieczy zastępczej, rodzin zastępczych i kandydatów na 

rodziny zastępcze, 

• mieszkań chronionych prowadzonych w Gminie. 

Ponadto do Głównego Urzędu Statystycznego przekazano 6 sprawozdań z rodzinnej pieczy 

zastępczej według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.  

Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu realizował 

autorski program szkolenia kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej pt. „Kto mnie pokocha?” 

zatwierdzonym decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

Łącznie przeszkolono 32 osób do sprawowania pieczy zastępczej tj.: 

− 24 osoby do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej, 

− 2 osoby do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej, 

− 6 osób do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

W ramach podnoszenia kwalifikacji osób prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin 

zastępczych i dyrektorów placówek rodzinnych biorąc pod uwagę ich potrzeby zorganizowano 

szkolenia, w których łącznie uczestniczyło 70 osób.  

W ciągu roku powstało 16 spokrewnionych rodzin zastępczych, 15 niezawodowych rodziny 

zastępcze, 1 zawodowa rodzina zastępcza oraz 2 rodzinne domy dziecka. 

W ciągu roku sprawozdawczego dzieci z pieczy zastępczej uczestniczyły w dwóch piknikach, które 

zostały zorganizowane przez Ośrodek Terapii Rodzin „Starówka” oraz Fundację Dogonić Nadzieję”. 
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Podczas uroczystości XXIII Radomskiego „Święta Chleba” promowano ideę rodzicielstwa 

zastępczego poprzez prowadzenie rozmów z potencjalnymi kandydatami do sprawowania pieczy 

zastępczej oraz rozdawano ulotki.  

 

2.4.10. Lokalny Program Gminy Miasta Radomia „Opieka wytchnieniowa”- 
edycja 2021 

Na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23.10.2018 r. o Funduszu 

Solidarnościowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787) ogłoszono nabór wniosków w ramach resortowego 

Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. 

W celu realizacji założeń ministerialnego programu, Gmina Miasta Radomia podjęła następujące 

uchwały: 

− Uchwała Nr LVI/507/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.04.2021 r. w sprawie 

ustanowienia lokalnego Programu Gminy Miasta Radomia „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 

− Uchwała Nr LVI/508/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.04.2021 w sprawie ustalenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, świadczonych w ramach lokalnego programu Gminy Miasta Radomia „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

Program był realizowany na terenie Gminy Miasta Radomia od maja 2021 r. do grudnia 2021 

roku. 

Celem lokalnego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 była możliwość 

uzyskania przez członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednio opiekę nad osobą: 

• posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub 

• posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

Lokalny Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 skierowany był do mieszkańców 

Gminy Miasta Radomia. Pomoc w ramach niniejszego Programu skierowana była do członka 

rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem 

o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem 

równoważnym. 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 był realizowany w dwóch formach: 

• świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania 

osoby niepełnosprawnej, 
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• świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w innym miejscu 

wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię Gminy Miasta 

Radomia. 

Realizatorem formy opieki wytchnieniowej w zakresie pobytu dziennego w ramach 

Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Radomiu, natomiast formy opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego była organizacja 

pozarządowa wyłoniona w otwartym konkursie ofert.  

Koordynatorem programu był Prezydent Miasta Radomia. 

Pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej, obejmowała limit 240 godzin usług opieki wytchnieniowej 

skierowanych do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą 

niepełnosprawną, niekorzystających z innych form wsparcia. Powyższa pomoc w ramach 

ustalonych limitów tj. do 240 godzin, była przyznawana bezpłatnie.  

Z pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego świadczonych 

w ramach Programu w 2021 r skorzystało - 14 osób w tym: 12 osób dorosłych i 2 dzieci. Łączna liczba 

godzin świadczonych usług w ramach opieki wytchnieniowej w 2021 r. wyniosła - 2081. Program 

był finansowany ze środków z resortowego Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021 

pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt świadczenia usług opieki 

wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w 2021 r wyniósł 63 664,17 zł. Gmina Miasta Radomia 

otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania świadczonego w formie usługi opieki 

wytchnieniowej w wysokości 100% kosztów. 

 

2.4.11. Program Wspierania Rodziny dla Miasta Radomia na lata 2021 – 2023 

Program Wspierania Rodziny dla Miasta Radomia na lata 2021-2023, został przyjęty do 

realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2021 roku, nr LIX/542/2021. 

Obowiązek opracowania i realizacji ww. programu wynika z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przyjęty program wyznacza kierunki 

działań dla instytucji, placówek i organizacji działających w obszarze pomocy rodzinie łącząc 

działania podejmowane przez sektor publiczny oraz pozarządowy. 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 prawidłowego pełnienia funkcji rodzicielskich. Wyżej wymieniony 

program 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. W ramach 

realizacji ww programu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku zatrudniał 7 asystentów 

rodziny, którzy świadczyli usługi w 77 środowiskach, gdzie wychowywało się 135 dzieci. O pracy 



62 
 

rodziny z asystentem w 25 przypadkach zdecydował Sąd, w pozostałych pracownicy socjalni. W 

2021 roku 21 rodzin zakończyło pracę z asystentem, średni czas pracy z rodziną wyniósł ponad 27 

miesięcy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako koordynator realizacji zadań wynikających z 

ww. ustawy corocznie przygotowuje raport o stanie realizacji wyznaczonych w Programie zadań i 

przedkłada go Radzie Miejskiej. Sprawozdanie za 2021 rok zostało przedłożone 28 marca 2022 

roku. 

 

2.4.12. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta 
Radomia na lata 2021-2025 

Podstawę prawną do utworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych stanowi 

art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2020 roku, poz. 

1876 tj. z późn. zm.) Zgodnie z wymienioną ustawą, do zadań własnych powiatu należy opracowanie 

i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, 

których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Strategia rozwiązywania 

problemów społecznych gminy miasta Radomia na lata 2021-2025 została przyjęta Uchwałą RM 

LXX/644/2021 w dniu 20 grudnia 2021 roku. Na podstawie diagnozy i analizy danych przy 

uwzględnieniu założeń strategii wyodrębniono pięć najważniejszych problemów społecznych: 

starość, bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała choroba, uzależnienia i przemoc, rodzina i 

występujące problemy opiekuńczo-wychowawcze. W wyodrębnionych obszarach przedstawione 

zostały cele strategiczne, cele operacyjne, kierunki działań oraz wskaźniki ich realizacji.  

Do najważniejszych celów strategicznych zaliczono: 

1. Sukcesywny rozwój polityki senioralnej w mieście, w tym min: 

− realizację Radomskiego Programu na Rzecz Seniorów - „Siła w Seniorach”, 

− przeciwdziałanie izolacji, wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez diagnozowanie potrzeb 

osób starszych i dostosowywanie do ich potrzeb realizowanego programu, 

− poszerzenie i poprawa świadczonych usług dla osób starszych, w tym usług geriatrycznych.  

2. Aktywizację bezrobotnych mieszkańców miasta, w tym min: 

− wspieranie lokalnego rynku pracy poprzez wsparcie przedsiębiorców i pracodawców 

w tworzeniu nowych miejsc pracy, 

− realizację programów i projektów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, 

− wsparcie osób bezrobotnych i osób niepełnosprawnych w wejściu lub powrocie na rynek pracy.  

− wspieranie zdolności klientów MOPS do zatrudnienia w oparciu o kontrakt socjalny.  

3. Poprawę jakości życia osób długotrwale chorych oraz osób z niepełnosprawnościami, w tym min: 

− aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami poprzez tworzenie miejsc pracy 

chronionej,  
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− aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie różnych form integracji, 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, likwidacja barier, itp., 

− świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

− tworzenie i realizacja projektów i programów dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej 

osób z niepełnosprawnościami, 

− przekazywanie, poprzez lokalne media, informacji dotyczących praw osób niepełnosprawnych, 

możliwości zatrudnienia oraz ulg przysługujących pracodawcom zatrudniającym osoby z 

niepełnosprawnościami, 

4. Profilaktykę uzależnień oraz zapobieganie przemocy, w poprzez między innymi:  

− profilaktykę zdrowia i promocja zdrowego stylu życia, 

− systematyczną diagnozę problemu uzależnień poprzez prowadzenie badań i monitorowanie 

sytuacji dotyczącej zagrożenia uzależnieniem, 

− dążenie do zmiany zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z alkoholem 

i narkotykami, 

− opracowanie i wdrażanie miejskich programów dotyczących problemu uzależnienia, 

− opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  

− podejmowanie działań interwencyjnych w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”,  

− realizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

− realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych, terapeutycznych i innych związanych 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne,  

5. Doskonalenie systemu wsparcia rodziny, w tym min:  

− Zapewnienie możliwie pełnego dostępu do świadczeń wspierających rodzinę.  

− Tworzenie placówek opiekuńczych dla dzieci do lat 3.  

− Tworzenie optymalnych warunków rozwoju kompetencji rodzicielskich i zaspokajania potrzeb 

dziecka pozbawionego opieki rodziców.  

− Kompleksowe wspieranie dzieci i rodzin celem odbudowy więzi wewnątrzrodzinnych 

i przywrócenia właściwego funkcjonowania w społeczeństwie.  

− Wsparcie rodzin asystenturą rodziny oraz pracą socjalną.  

− Propagowanie i rozwijanie rodzinnej opieki zastępczej – pozyskiwanie i szkolenie kandydatów 

na rodziny zastępcze.  

− Zabezpieczenie z zasobów miasta lokali socjalnych i komunalnych dla usamodzielnianych 

wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.  

− Opracowanie Programów Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej.  

Strategia została opracowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu, 

natomiast realizacja prowadzona jest przez poszczególne instytucje, czy wydziały Urzędu 

Miejskiego zaangażowane w rozwiązywanie problemów społecznych. Aktualnie przygotowywany 

jest raport roczny z 2021 roku z realizacji przyjętych celów.  
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2.4.13. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2021 r. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021r., zwany 

w dalszej części „Programem”, przyjęty został Uchwałą Nr XLVI/421/2020 Rady Miejskiej w 

Radomiu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.  

Podstawę prawną uchwalenia Programu stanowią przepisy Ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Program został 

opracowany w oparciu o Narodowy Program Zdrowia na lata 2021 – 2025, materiały będące 

w dyspozycji Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznych Urzędu Miejskiego w Radomiu, dane ze 

sprawozdań z realizacji zadań składanych przez podmioty działające w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, dane z instytucji obejmujących swoimi działaniami 

obszar przeciwdziałania alkoholizmowi, raportu opracowanego przez Fundację na Rzecz 

Promowania Zdrowia, Sportu i Talentów „Salus Et Facultas” w Radomiu na zlecenie Gminy Miasta 

Radomia pn.: Diagnozy picia alkoholu i używania narkotyków przez młodzież szkolną na terenie 

Miasta Radomia, a także informacje pozyskane ze sprawozdań z realizacji Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy 

Miasta Radomia na rok 2021. 

Celem głównym programu było ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, w tym 

szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego wynikających z używania alkoholu. 

Powyższy cel został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: 

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i 

prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie. 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

3. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, 

spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie oraz członków rodzin osób z problemami 

wynikającymi z używania alkoholu oraz dotkniętych przemocą w rodzinie. 

4. Nadzór nad placówkami handlującymi napojami alkoholowymi w zakresie przestrzegania 

przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 
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Zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze dla dzieci i 

młodzieży z programem 

profilaktycznym lub 

socjoterapeutycznym 

Działanie skierowane było do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat i polegało na zorganizowaniu zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych, zapewnieniu dzieciom lepszych warunków do rozwoju kompetencji 

społecznych i osobistych.  

Organizowano: 

- zajęcia kompensacyjne dla dzieci i młodzieży, które miały zaległości w realizacji programu szkolnego, 

- czas wolny poprzez zabawę, różnorodne gry, konkursy, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, 

komputerowe, kulinarne itp. 

 W każdej placówce organizującej zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzony był program 

profilaktyczny lub socjoterapeutyczny rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych lub autorski program profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. 

Wykorzystano następujące rekomendowane programy profilaktyczne: 

- Debata, 

- Spójrz inaczej, 

- Archipelag skarbów, 

- Unplugged. 

 

 

 

- ilość placówek, w których 

realizowane były zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze - 6 

- liczba uczestników zajęć opiekuńczo-

wychowawczych - 163 

Kluby dla dzieci i młodzieży o 

charakterze profilaktycznym 

Działanie skierowane było do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Udzielana pomoc dzieciom i 

młodzieży miała na celu minimalizowanie negatywnych skutków szerzącej się patologii życia społecznego, 

poprzez stworzenie warunków do osobistego rozwoju, twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań, 

zaangażowania w pracę użyteczną społecznie. Uczestnikom zajęć zostały zapewnione atrakcyjne formy 

spędzania czasu wolnego, a opiekunowie klubów promowali wśród uczestników życie bez uzależnień, 

nałogów i konfliktów. 

W czasie zajęć prowadzone były w klubach również autorskie programy profilaktyczne lub rekomendowane 

programy profilaktyczne (Spójrz inaczej). 

-ilość klubów, w których realizowane 

były zajęcia środowiskowe – 5 

-liczba uczestników zajęć 

środowiskowych - 348 

Dożywianie dzieci 

uczęszczających na zajęcia 

socjoterapeutyczne, 

środowiskowe oraz do klubów 

o charakterze 

profilaktycznym 

Działanie skierowane było do dzieci i młodzieży z trudnych środowisk, które borykają się z różnymi 

problemami, w tym również z problemem niedożywienia. Posiłki (suchy prowiant i zupa) były 

przygotowywane w pomieszczeniach do tego przystosowanych i rozwożone do placówek objętych 

programem dożywiania. Dożywianie odbywało się w dni robocze od poniedziałku do piątku.  

-ilość placówek, w których 

prowadzono dożywianie dzieci - 9 

-liczba dożywianych dzieci - 500 
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Placówki wsparcia dziennego Działanie skierowane było do dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych dysfunkcjami oraz marginalizacją. Na 

podstawie zezwoleń wydanych przez Prezydenta Miasta Radomia na terenie Gminy Miasta Radomia w 

2021 r. funkcjonowało pięć placówek wsparcia dziennego. W ciągu minionego roku z zajęć, opieki oraz 

dożywiania w placówkach skorzystało łącznie ponad 124 dzieci w wieku od 4 do 19 lat. Wszystkie placówki 

czynne były przez minimum 4 godziny dziennie (w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i ich 

rodziców). 

Głównym zadaniem placówek wsparcia dziennego było prowadzenie działalności opiekuńczo-

wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu tych funkcji. 

Podejmowane były działania w zakresie organizacji czasu wolnego dziecka, pomocy w nauce, rozwijaniu 

zainteresowań, organizacji zajęć sportowych, rekreacyjnych, kulturalno-edukacyjnych, a także współpraca 

w tym zakresie z rodziną dziecka oraz instytucjami lokalnymi m.in. szkołą, jednostkami pomocy społecznej. 

-ilość placówek, wsparcia dziennego - 

5 

-łączna liczba dzieci uczęszczająca do 

placówek (ilość miejsc) – 124  

 

Zorganizowanie wypoczynku 

letniego dla dzieci i młodzieży 

zagrożonej uzależnieniami 

Zadanie było realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków 

jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego 

organizowania i nadzorowania. Każdy podmiot, który otrzymał dotację z budżetu Miasta Radomia przy 

podpisaniu umowy przedłożył Zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku Kuratorowi Oświaty. 

Wypoczynek letni odbywał się na terenie Polski, dzieci miały zapewnione minimum 3 posiłki dziennie 

(śniadanie, obiad, kolację), uczestnikami wypoczynku były dzieci w wieku od 7 do 16 lat tj. urodzone w 

latach 2003-2012, wytypowane przez pedagogów szkolnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Radomiu lub Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu. Podczas wypoczynku 

był prowadzony, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, program socjoterapeutyczny lub 

program profilaktyczny. 

Z wypoczynku letniego (kolonii i obozu) dofinansowanego ze środków przeznaczonych na realizację 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skorzystały dzieci z terenu 

miasta Radomia, które uczestniczyły w wypoczynku na: koloniach, obozach pod namiotami, obozach 

szkoleniowo-sportowych oraz obozach żeglarski. 

-ilość podmiotów realizujących 

zadanie – 12 

- ilość dzieci, które wzięły udział w 

wypoczynku letnim – 360 

-ilość zrealizowanych 

rekomendowanych programów 

profilaktycznych realizowanych w 

czasie wypoczynku - 1 

- ilość zrealizowanych autorskich 

programów profilaktyki uzależnień i 

przeciwdziałania przemocy - 12 

Zorganizowanie zabawy 

mikołajkowej dla dzieci 

W zabawach mikołajkowych wzięły udział dzieci m.in. z rodzin dysfunkcyjnych, u których wystąpił problem 

alkoholowy. Dzieci otrzymały paczki świąteczne. 

- ilość podmiotów realizujących 

zadanie –2 

- ilość dzieci biorących udział w 

zadaniu - 170 
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Zajęcia wychowawcze z 

zakresu „pedagoga ulicy” 

 

Działanie polegało na objęciu dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat zamieszkałych w dzielnicach 

socjalnym miasta Radomia działaniami wychowawczymi, profilaktyczno-animacyjnymi zmierzającymi do 

przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym, poprawy jakości życia, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia 

w celu zminimalizowania uzależnień i patologii społecznych. Powyższe działania realizowane były poprzez 

zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w sposób bezpieczny i atrakcyjny, pozytywne 

kształtowanie postaw obywatelskich, społecznych i poznawczych, naukę umiejętności potrzebnych do 

samodzielnego życia w społeczeństwie, pomoc i wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży w obszarach zagrożeń, 

dożywianie dzieci, poprawę sytuacji w rodzinie poprzez częste kontakty pedagogów ulicznych w celu 

wsparcia w sytuacjach kryzysowych i kierowanie do profesjonalnego poradnictwa. 

- liczba osób biorących udział 

w programie - 60 

-ilość podmiotów realizujących 

program - 1 

MOCna rodzina  W ramach realizacji zadania odbywały się m.in. spotkania z psychologiem, który wspomagał rozwój cech 

sprzyjających w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Zadanie było skierowane do dzieci i ich rodziców 

(opiekunów). 

- liczba osób biorących udział 

w programie -21 

-ilość podmiotów realizujących 

program - 1 

Telefon zaufania Celem nadrzędnym prowadzenia telefonu zaufania była pomoc w znalezieniu wyjścia z trudnej sytuacji. W 

ramach niniejszego działania udzielana była pomoc w sytuacji bezradności życiowej, kryzysie życia, pomoc 

prawna. Udzielano porad i konsultacji, wskazywano, gdzie można otrzymać pomoc doraźną i długofalową, 

dostarczano wiedzy na temat uzależnień. Ze względu na pandemię wzrosło zapotrzebowanie na porady 

telefoniczne.  

-Ilość udzielonych porad 

telefonicznych - 1785 

-Ilość podmiotów realizujących 

zadanie - 1 
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Działania edukacyjne z 

profilaktyki uzależnień 

skierowanych do seniorów 

Celem programu było udzielenie wsparcia seniorom w zakresie podniesienia świadomości na temat 

uzależnień i rozwoju umiejętności radzenia sobie z nimi w życiu codziennym, rodzinnym i we włanym 

środowisku. Wśród realizowanych działań były: terapia zajęciowa (zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, 

kulinarne), wykłady, wieczorki taneczno-wokalne, wernisaże, wieczorki poezji, wycieczki w ciekawe miejsca 

w Polsce. Wyemitowano 300 spotów uświadamiających zagrożenie uzależnieniami wśród seniorów oraz ich 

skutków, 8 audycji, w czasie których poruszany był temat uzależnień.  

- ilość podmiotów realizujących 

zadanie – 21 

- liczba osób biorących udział w 

zadaniu – 77.565 
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Zapewnienie osobom 

zagrożonym bezdomnością i 

bezdomnym pomocy w 

formie streetworkingu 

Głównym celem streetworkingu było przeciwdziałanie utracie zdrowia i życia osób bezdomnych 

przebywających w miejscach niemieszkalnych, zmniejszenie skali bezdomności ulicznej oraz 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dalszej marginalizacji i izolacji osób bezdomnych 

i zagrożonych bezdomnością.  

Dzięki cyklicznym kontaktom streetworkerów z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością, osoby 

te m.in. trafiały do placówek noclegowych, odbywały terapię odwykową, wyrabiały dowody osobiste, 

rejestrowały się w Powiatowym Urzędzie Pracy, podejmowały sezonowe prace dorywcze. 

-liczba osób bezdomnych 

nawiązujących kontakt ze 

streetworkerami - 173 
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Działania w zakresie 

udzielania schronienia w 

schronisku dla bezdomnych 

kobiet oraz udzielenia 

schronienia w noclegowni dla 

kobiet i mężczyzn 

Głównym celem realizowanych działań było wsparcie osób bezdomnych, jako grupy szczególnie zagrożonej 

dezintegracją społeczną i zawodową. Podejmowane były działania mające na celu wsparcie osób 

bezdomnych poprzez: 

- zapewnienie noclegu, żywności, odzieży, środków czystości i higieny, leków; 

- aktywizację osób bezdomnych poprzez: szkolenia, kursy, instruktaże (rozbudzające motywację do pracy 

nad sobą, do podjęcia pracy zawodowej, do usamodzielnienia życiowego) prace społeczno-użyteczne, prace 

na rzecz placówki i wolontariat; 

- pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych: pomoc w nawiązywaniu zerwanych więzi rodzinnych, 

powrót do rodziny, udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej, umożliwienie i pomoc w leczeniu 

uzależnień. 

- liczba osób bezdomnych 

potrzebujących schronienia w 

schronisku – 29 

- liczba osób bezdomnych 

korzystających z noclegowni – 67 

- ilość przeprowadzonych godzin 

programu profilaktycznego - 8 

Zapewnienie gorącego 

posiłku osobom niebędącym 

w stanie zapewnić go sobie 

samodzielnie, w tym osobom 

dotkniętym problemem 

alkoholowym 

Działanie polegało na zapewnieniu gorącego posiłku osobom niebędącym w stanie zapewnić go sobie 

samodzielnie, skierowane było do mieszkańców miasta Radomia – osób potrzebujących, dotkniętych 

problemem alkoholowym. Powyższe zadanie realizowane było poprzez m.in.: zakup artykułów spożywczych 

do przygotowania gorącego posiłku, zakup środków czystości niezbędnych do zachowania porządku 

w jadłodajniach, zapłatę za media konieczne do utrzymania jadłodajni (tj. gaz, energię, wodę, usługi 

komunalne), wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy realizacji zadania. Rezultatem niniejszego 

zadania było przede wszystkim zapewnienie gorącego posiłku osobom tego potrzebującym, a w większej 

skali - zagwarantowanie zabezpieczenia socjalnego w postaci wyżywienia dla najuboższych mieszkańców 

miasta Radomia.  

-liczba wydanych posiłków: do ok. 570 

dziennie  

- Ilość podmiotów realizujących 

zadanie - 3 

Pogłębiony program 

terapeutyczny dla osób 

uzależnionych realizowany 

w placówkach lecznictwa 

odwykowego nieobjęty 

kontraktem NFZ 

Działanie miało na celu utrwalenie wiedzy o chorobie alkoholowej, wypracowanie postawy pełnego 

świadomego wyboru trzeźwego życia, rozwiązywanie problemów emocjonalnych, trening umiejętności 

społecznych wspierających trzeźwe życie. Terapia pogłębiona przyczyniła się do wzmocnienia motywacji 

uczestnika do kontynuowania terapii i wspierania postaw abstynenckich. Ponadto przeprowadzono 

psychoterapię Dorosłych Dzieci Alkoholików.  

-ilość godzin realizowanych działań- 

2400 

-liczba osób biorących udział 

w realizowanych działaniach - 230 

Kluby abstynenckie Działanie polegało na prowadzeniu Klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych i ich rodzin, pijących 

ryzykownie lub szkodliwie oraz organizowaniu spotkań profilaktycznych dla młodzieży. Odbyło się: 230 po 

2,5 godziny w grupach od 8 do 25 osób, czterodniowe zajęcia warsztatowe „rozwój osobisty” dla 40 

członków klubu, organizowano imprezy okolicznościowe i rocznicowe, na których pokazano możliwości 

życia i bawienia się bez użycia alkoholu.  

-liczba osób biorących udział 

w programach wspierających – 240 
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Wyjazdy osób uzależnionych 

od alkoholu i 

współuzależnionych na 

turnusy rehabilitacyjne 

Działanie polegało na zorganizowaniu zimowego obozu integracyjno-rehabilitacyjnego. Zajęcia prowadzone 

były przez wolontariuszy, osoby posiadające odpowiednie szkolenia, z wieloletnim doświadczeniem 

abstynenckim wsparte przez konsultacje i rozmowy z psychologiem.  

-ilość wyjazdów - 1 

-liczba osób biorących udział 

w turnusach rehabilitacyjnych – 30 

osób (15 rodzin)  

Zapewnienie osobom 

dotkniętym przemocą w 

rodzinie miejsc w Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej oraz 

prowadzenie poradnictwa 

indywidualnego i grup 

terapeutycznych dla ofiar 

przemocy w rodzinie 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2021 roku prowadził działalność ambulatoryjną oraz hostelową 

przeznaczoną dla kobiet z dziećmi poszkodowanych na skutek przemocy w rodzinie. Celem działania 

Ośrodka było możliwie szybkie i sprawne przywrócenie podopiecznym zdolności prawidłowego 

funkcjonowania. Ośrodek podejmował różne formy pomocy umożliwiające ofiarom przemocy i ich 

rodzinom wspieranie ich w przezwyciężaniu trudnej sytuacji związanej z doznawaniem przemocy, z którą 

nie byli w stanie sobie poradzić bez wsparcia z zewnątrz.  

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewniał w 2021 roku kompleksową pomoc, na którą składały się: 

- interwencja kryzysowa: diagnoza sytuacji, pomoc w planowaniu podjęcia działań umożliwiających zmianę, 

prowadzenie rozmów wspierająco-terapeutycznych, podejmowanie procedury instytucjonalnej, 

- terapia: prowadzenie indywidualnej terapii krótkoterminowej (psychodynamicznej), prowadzenie grup 

wsparcia dla kobiet w hostelu, dla kobiet po wyjściu z hostelu, dla kobiet zgłaszających się oraz dla dzieci i 

młodzieży, prowadzenie mediacji rodzinnych, 

 - konsultacje i poradnictwo: prowadzenie konsultacji pedagogicznych, prowadzenie porad prawnych, 

prowadzenie porad w zakresie uzyskania pomocy socjalnej, sporządzanie opinii psychologiczno-

pedagogicznych na żądanie sądu. 

W 2021 roku funkcjonował podany do publicznej wiadomości telefon zaufania 19288 jak również od lipca 

„Radomska POMOCLINIA” 800 900 007. Specjaliści dyżurujący w Ośrodku udzielali porad dotyczących 

aktualnych i potencjalnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie. 

-liczba osób przebywających w OIK – 7 

kobiet; 8 dzieci 

-liczba osób biorących udział 

w działaniach realizowanych w OIK - 

1532  

Mobilne Boże Narodzenie dla 

samotnych w Radomiu 

W ramach realizacji zadania mieszkańcy Radomia – osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, 

zagrożone wykluczeniem społecznych lub zagrożone problemem alkoholowym otrzymały w okresie 

świątecznym paczkę z tradycyjnymi świątecznymi potrawami.  

- ilość osób, które otrzymały wsparcie - 

600 

Prowadzenie sklepu 

socjalnego na terenie Gminy 

Miasta Radomia 

W ramach realizacji zadania, osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, zagrożone marginalizacją społeczną 

i problemem alkoholowym mogły dokonywać zakupów w sklepie socjalnym po uzyskaniu skierowania z 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu lub Fundacji Chrześcijańskiej „Droga Życia”.  

- ilość osób, które otrzymały wsparcie 

1200 
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Udzielanie specjalistycznej 

pomocy osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie 

w Dziennym Ośrodku 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie, Specjalistycznych 

Poradniach Rodzinnych i 

Centrum Wspierania i 

Edukacji Rodzin 

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizował następujące działania: 

I. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, na które składały się 

- poradnictwo i konsultacje psychologiczne/psychoterapeutyczne,  

- poradnictwo i konsultacje prawne.  

II. prowadzenie terapii, na które składały się: 

- terapia wsparcia, 

- psychoterapia (prowadzone metodą poznawczo-behawioralną, psychoanalityczną). 

Powyższe działania miały na celu ochronę i pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i 

przyczyniła się do specjalistycznego, profesjonalnego wsparcia mieszkańców naszego miasta, którzy z 

powodu różnych trudności emocjonalnych spowodowanych przemocą w rodzinie nie mogli czuć się zdrowo 

i bezpiecznie. Sięgając po pomoc rozpoznali możliwości wychodzenia z kryzysu, wsparli swoje osobiste 

umiejętności i zmotywowali się do tego by powodować dobry wpływ na swoje zdrowienie i dalsze godne 

życie. 

Na terenie miasta Radomia funkcjonowało 5 Rodzinnych Poradni Specjalistycznych oraz Centrum 

Wsparcia i Edukacji Rodzin. 

Celem działalności Poradni była pomoc osobom, małżeństwom i rodzinom w wychodzeniu z kryzysowych 

sytuacji. Realizowano to udzielając wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, prawnego. Prowadzono 

terapię indywidualną, małżeńską, rodzinną oraz organizowano grupy wsparcia. 

Celem głównym Centrum Wspierania i Edukacji Rodzin było szeroko pojęte, wieloaspektowe, 

specjalistyczne wsparcie ukierunkowane na wsparcie rodzin oraz ich członków w rozwiązywaniu 

istniejących problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz innych środków odurzających, a także 

dotyczących poprawy relacji rodzinnych i społecznych. 

Centrum Wspierania i Edukacji Rodzin swoim wsparciem objęto całe rodziny: dzieci, młodzież i osoby 

dorosłe, bez względu na wiek i status społeczny. Udzielono pomocy w formie: 

- poradnictwa specjalistycznego, 

- „Szkoły dla rodzin” - zorganizowanie spotkań grup wsparcia oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla rodzin borykających się z trudnościami m.in: ze względu na problem alkoholowy, trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz ze względu na uzależnienia od środków 

odurzających, jak i uzależnienia behawioralne ,  

- Szkoleń, prelekcji i warsztatów – zajęcia edukacyjne, podnoszące kompetencje społeczne oraz 

wychowawczo – opiekuńcze dla dorosłych i dla dzieci, organizowane dla różnorodnych grup odbiorców: 

rodzice, uczniowie, wychowawcy i nauczyciele, pracownicy socjalni itp.  

-Zajęć o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży sprawiających trudności wychowawcze 

oraz zagrożonych uzależnieniami, w tym prowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych oraz Dyskusyjnego 

-liczba osób biorących udział 

w działaniach realizowanych w 

placówkach - 1446  

-ilość spotkań przeprowadzonych 

w placówkach – 3231 

- ilość porad - 975 
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Klubu Filmowego (DKF) poruszającego problemy dotyczące rozwoju osobistego i kształtowania 

umiejętności społecznych, jak również profilaktyki uzależnień oraz skutków nadużywania substancji 

zmieniających świadomość. 

Prowadzenie terapii dla 

mieszkańców domów pomocy 

społecznej funkcjonujących 

na terenie miasta Radomia  

Działanie było prowadzone przez członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Radomiu. Polegało na: konsultowaniu osób pijących problemowo, prowadzeniu grup wsparcia dla osób 

uzależnionych, które ukończyły leczenie w całodobowych oddziałach terapii oraz realizacji zajęć dla osób, 

które z racji niepełnosprawności nie mogą skorzystać z pomocy placówek leczenia uzależnień. 

- Ilość spotkań / rozmów 

z pensjonariuszami DPS-ów w 

Radomiu - 41 

Udział osób stosujących 

przemoc w rodzinie w 

programie korekcyjno-

edukacyjnym dla osób 

stosujących przemoc w 

rodzinie. 

Uczestnicy programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

otrzymali wiedzę na temat tego, czym jest przemoc i jakie są jej formy. Pracowali nad uzyskaniem 

świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich. Uczyli się rozpoznawać i nazywać sygnały 

ostrzegawcze zapowiadające zachowania przemocowe. Każdy z uczestników pracował nad przygotowaniem 

indywidualnego „planu bezpieczeństwa” mającego zapobiegać użyciu siły i przemocy w przyszłości. 

Uczestnicy poznali i uczyli się nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie bez 

użycia siły i przemocy oraz partnerskiego układania stosunków w związku i w rodzinie. Otrzymali wiedzę i 

uczyli się konstruktywnego – wolnego od agresji – wyrażania trudnych uczuć (zwłaszcza złości) 

-liczba uczestników programu - 10 

-ilość sesji grupowych – 12 (42 godz.) 

-ilość konsultacji indywidualnych – 20 

godzin 

Udział osób stosujących 

przemoc w rodzinie w 

programach psychologiczno-

terapeutycznych 

Program miał na celu utrwalenie przez sprawców przemocy zmian postaw i zachowań nabytych w trakcie 

realizacji oddziaływań psychologiczno-terapeutycznego poprzez: 

- uświadomienie i napisanie na nowo ról pełnionych przez mężczyznę w rodzinie oraz wynikającej z tych ról 

odpowiedzialności, 

- nadanie aktualnego znaczenia roli ojca, 

- zdobycie wiedzy dotyczącej umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów w rodzinie, 

- naukę umiejętności konstruktywnego przeżywania i wyrażania trudnych emocji, 

- uświadomienie, że jedynie partnerstwo w związku nie powoduje strat, które niesie przemoc, 

- nabycie wiedzy nt. instytucji świadczących usługi na rzecz rodziny. 

-liczba uczestników programu - 10 

-ilość sesji grupowych – 10 (30 godz.) 

-ilość konsultacji indywidualnych – 20 

godzin 

- trening umiejętności – 20 godzin 
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Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Radomiu 

Zarządzeniem Nr 234/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 lutego 2015r. ze zmianami został powołany 

skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu. 

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu wchodzi 13 członków. 

Do zadań Komisji należy 

1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych ujętych w formie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych; 

2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej 

od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; 

3. Opiniowanie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady 

gminy (m.in. dokonywanie pomiarów odległości placówek handlowych od obiektów chronionych) 

i wydawanie opinii w formie postanowień);  

4. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie 

napojów alkoholowych; 

5. Udział w grupach roboczych powoływanych przez Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w związku z procedurą Niebieskiej Karty. 

- ilość osób zgłoszonych do Komisji w 

2021 roku – 418 

- ilość osób dotkniętych przemocą, z 

którymi kontaktowała się Komisja 

pierwszy raz – 53 

- ilość osób skierowanych na badania 

przez biegłych sądowych w celu 

wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu - 364  

- liczba ofiar przemocy motywowanych 

do zgłaszania się do miejsc 

specjalistycznej pomocy - 53 

- Ilość sporządzonych opinii dot. 

lokalizacji punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych – 135 

- liczba przeprowadzonych kontroli w 

punktach sprzedaży napojów 

alkoholowych - 725 
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2.4.14 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2022 

W myśl Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2022r. 

poz. 763 ze zm.), podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy 

Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany przez Radę Ministrów na wniosek Ministra 

Zdrowia, którego celem ogólnym jest ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym 

problemów społecznych i zdrowotnych. 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii określa zadania własne gminy, dla realizacji których 

ustala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Zadania te obejmują w szczególności: 

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych i osób 

zagrożonych uzależnieniem, 

• udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej 

i prawnej, 

• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci  

i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na 

rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

• wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

• pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób 

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego, 

• prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej 

w szkołach i placówkach systemu oświaty zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 

ust. 3, a także diagnozę w zakresie występujących w szkołach i placówkach systemu oświaty 

czynników ryzyka i czynników chroniących przeprowadzaną zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 3.  

• w szkołach i placówkach systemu oświaty są realizowane w szczególności działania 

o potwierdzonej skuteczności lub oparte na naukowych podstawach prowadzone w zakresie 

działalności, o której mowa w art. 10 ust. 2a. 

Program jest kontynuacją działań podjętych na terenie miasta Radomia w latach 

poprzednich i zakłada realizację celów określonych w załączniku do Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1492). W celu określenia kierunków działań oraz skali problemów 

wynikających z używania substancji psychoaktywnych zbierane są informacje od różnych 

podmiotów działających na terenie miasta Radomia dzięki którym można zaobserwować dynamikę 

problemów związanych z zażywaniem narkotyków.  
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Celem głównym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 - 2022 jest 

ograniczenie zażywania środków odurzających, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz 

związanych z tym problemów zdrowotnych i społecznych występujących na terenie Gminy Miasta 

Radomia. 

Do celów szczegółowych zaliczamy: 

• Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

i osób zagrożonych uzależnieniem.  

• Wsparcie finansowe działalności poradni profilaktyki i terapii uzależnień w zakresie 

realizowanych programów terapeutycznych adresowanych do osób zagrożonych 

uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin. 

• Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej 

i prawnej. 

• Dofinansowanie programów wspierających dla członków rodzin z problemem narkomanii. 

• Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności adresowanych do dzieci 

i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów. 

• Dofinansowanie programów profilaktyki uzależnień, w szczególności skierowanych do 

dzieci i młodzieży, w środowiskach osób zagrożonych narkomanią: w pubach, klubach, 

dyskotekach oraz w miejscach spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, w których 

istnieje zagrożenie kontaktu z narkotykami. 

• Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

• Udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, organizacyjnego i merytorycznego 

organizacjom pozarządowym oraz instytucjom działającym w obszarze prewencji 

narkotykowej. 

• Budowanie systemu współpracy, wymiana informacji. 

Współpraca merytoryczna polega na: 

• Udzielanie rekomendacji. 

• Pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznymi integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób 

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

Organizacja szkoleń dla pracowników socjalnych. 

• Prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych z elementami wsparcia psychologicznego 

dot. rozwiązywania bieżących problemów życiowych. 

• Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

Ze względu na wielopłaszczyznowe oddziaływanie problemu narkomanii na społeczeństwo 

Radomia, partnerami i realizatorami programu są: Wydział Edukacji, Biuro Sportu i Turystyki, 
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placówki ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe, Komenda Miejska Policji w Radomiu, Straż 

Miejska w Radomiu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu oraz Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu. Biorąc pod uwagę fakt, że Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2022 dotyczy bardzo różnych problemów społecznych, 

często towarzyszących problemom uzależnienia i współuzależnienia od narkotyków, należy 

zakładać, że będzie on wchodził w interakcje z innymi, realizowanymi równolegle programami, a 

zwłaszcza Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Radomiu, oraz z Programem Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami pozarządowymi.  

Realizacja zadań z zakresu Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii realizowana 

jest zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2021 poz. 1956 ze 

zm.). 

Sposób realizacji programu: 

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 

zagrożonych uzależnieniem, 

• wsparcie finansowe działalności poradni profilaktyki i terapii uzależnień w zakresie 

realizowanych programów profilaktycznych adresowanych do osób zagrożonych uzależnieniem 

od narkotyków oraz ich rodzin: 

− Liczba placówek zajmujących się pomocą terapeutyczną i rehabilitacją dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem na terenie Miasta Radomia - 2 

− Liczba osób z problemem narkotykowym - 146 

− Liczba porad i konsultacji udzielonych w powyższym zakresie -790  

− Liczba rodzin objętych pomocą - 86 

Termin realizacji działania - 2021 r. 

Cel realizowali: Stowarzyszenie MONAR, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny 

„KARAN” poprzez: 

• udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej 

i prawnej: dofinansowanie programów wspierających dla członków rodzin z problemem 

narkomanii. 

Liczba programów - 1  

Liczba osób objętych programami - 75  

Liczba rodzin objętych pomocą - 25 

Ilość porad, konsultacji i interwencji - 2 

Termin realizacji działania - 2021r. 

 

Ponadto cel realizowała Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stefana poprzez  

• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w 

zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności adresowanych do dzieci i 
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młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, 

• dofinansowanie programów profilaktyki uzależnień, w szczególności skierowanych do dzieci 

i młodzieży, w środowiskach osób zagrożonych narkomanią: w pubach, klubach, 

dyskotekach oraz miejscach spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, w których 

istnieje zagrożenie kontaktu z narkotykami. 

Ilość zrealizowanych programów profilaktycznych - 22 

Liczba godzin pracy streetworkerów i partyworkerów - 8 

Liczba odbiorców programu - 75 033 

Liczba miejsc, w których realizowano program- 3283 

Ilość raportów dotyczących problematyki uzależnień- 20 

Termin realizacji działania - 2021r. 

Cel realizowali: Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum, radomskie placówki oświatowe, 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stefana, Diecezja Radomska (Radio Plus) poprzez: 

1. Dofinansowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież m.in. 

pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

Ilość zrealizowanych programów profilaktycznych - 28 

Liczba uczestników zajęć sportowo–rekreacyjnych - 2607 

Miejsce realizacji działania: radomskie placówki oświatowe, teren działalności stowarzyszeń 

, MOSiR, Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum. 

Termin realizacji działania - 2021r. 

Cel realizowali: Stowarzyszenie Gramy Razem, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stefana, 

Radomskie Stowarzyszenie Centrum, radomskie placówki oświatowe. 

2. Zakup materiałów informacyjno–edukacyjnych. 

Ilość rozpowszechnionych materiałów informacyjno–edukacyjnych - 1538 

Termin realizacji działania - 2021r. 

Cel realizowali: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stefana, radomskie placówki oświatowe. 

3. Pokrywanie kosztów szkoleń, konferencji:  

Ilość zrealizowanych szkoleń - 29 

Liczba uczestników szkoleń - 614 

Ilość zrealizowanych konferencji - 1 

Liczba uczestników konferencji - 68 

Termin realizacji działania - 2021r. 

Cel realizowali: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stefana, radomskie placówki oświatowe. 

5. Finansowanie i współudział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach edukacyjnych 

związanych z profilaktyką uzależnień, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych, 

konkursów, konferencji prasowych i debat w lokalnych mediach.  

 Ilość kampanii i akcji profilaktycznych - 23 

 Liczba uczestników - 5793 
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 Terminy realizacji działań - 2021r.  

6. Organizowanie i finansowanie lokalnych diagnoz, badań, sondaży pozwalających ocenić aktualny 

stan problemów narkotykowych. 

 Ilość zrealizowanych diagnoz, badań i sondaży - 423 

 Liczba ankietowanych - 5183 

 Ilość raportów dotyczących problematyki uzależnień dostarczonych do Urzędu Miejskiego 

w Radomiu - 2 

 Terminy realizacji działań 2021r. 

7. Finansowanie szkoleń dla nauczycieli i pracowników radomskich placówek oświatowo 

wychowawczych oraz Straży Miejskiej w zakresie problematyki narkotykowej.  

 ilość przeprowadzonych szkoleń -  8 

 liczba przeszkolonych osób - 222 

 terminy realizacji działań - 2021r.  

8. Dofinansowanie programów z zakresu profilaktyki narkomanii realizowanych w radomskich 

placówkach oświatowo - wychowawczych. 

Ilość zrealizowanych programów – 7 w tym:   

Archipelag- 3 

Program Domowych Detektywów -2 

Program Unplugged - 2  

 Liczba osób uczestniczących w programach - 450   

Archipelag Skarbów - 293 

Program Domowych Detektywów  - 109 

Program Unplugged - 48  

Miejsce realizacji działań : radomskie placówki oświatowe  

Terminy realizacji działań – 2021 r.   

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii było realizowane poprzez: 

1. Udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, organizacyjnego i merytorycznego organizacjom 

pozarządowym oraz instytucjom działającym w obszarze prewencji narkotykowej. 

2. Budowanie systemu współpracy, wymiana informacji: tj. Policja, Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Katolicki Ruch 

Antynarkotyczny „KARAN”, Stowarzyszenie MONAR, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

3. Zlecanie do realizacji zadań wynikających z Programu – 2 zadania 

Ilość konkursów w związku z realizacją zwalczania i przeciwdziałania narkomanii na terenie 

Radomia - 2 

Ilość zadań w związku z realizacją zwalczania i przeciwdziałania narkomanii na terenie Radomia – 

2 
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Liczba porad i konsultacji w związku z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 152 

Termin realizacji działania – 2021r. 

Cel realizowały podmioty, których cele statutowe lub podmiot działalności dotyczy spraw 

objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym, w 

tym z organizacje pozarządowe i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia oraz radomskie placówki oświatowe. 

 

Pomoc społeczna 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 była realizowana porzez: 

1. Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

 Liczba osób objętych działaniami - 6 

 Liczba rodzin objętych pomocą - 6 

 Terminy realizacji działań – 2021 r. 

 Cel realizował: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu. 

Realizatorami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2022 na terenie 

Gminy Miasta Radomia były następujące instytucje i placówki: 

- Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, 

- Stowarzyszenie MONAR, 

- Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum, 

- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stefana, 

- Diecezja Radomska (Radio Plus), 

- Stowarzyszenie Gramy Razem,  

- radomskie placówki oświatowe, 

- Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego, 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu. 

Realizację programu na szczeblu lokalnym prowadzono zgodnie z zasadami: 

1) współpracy, 

2) systemowości, 

3) realizmu, 

4) kontekstu innych uzależnień, 

5) dostępu do informacji, 

6) kontynuacji działań. 

ale przede wszystkim przy współudziale podmiotów, którym przyznano dotacje na podstawie 

otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie 

przeciwdziałania i zwalczania narkomanii na terenie Gminy Miasta Radomia w 2021 roku. 

Finansowanie Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 oraz 2021 r. 
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Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020r. wyniósł 

– 110.000 zł natomiast w 2021r. wyniósł – 87 066,00 zł. 

  Podsumowanie   

Problem zjawiska narkomanii znajduje się w sferze zainteresowań różnych grup 

zawodowych, takich jak organy ścigania, lecznictwo, pomoc społeczna, placówki oświatowe. Każdy 

podmiot podejmuje działania adekwatnie do statutowych zadań i potrzeb. Poprzez długofalową 

współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi placówkami prowadzącymi działalność 

terapeutyczną i wspomagającą głównie dzieci uzależnionych od substancji psychoaktywnych jak 

również innych osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków na terenie Gminy Miasta 

Radomia skutecznie pozwala przeciwdziałać narkomanii i wspierać osoby, których uzależnienie to 

dotknęło.  

2.4.15. Program naprawczy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dra 
Tytusa Chałubińskiego w Radomiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Radomiu na lata 2019-2021 

Zgodnie z art. 59 ust. 4 Ustawy o działalności leczniczej jeżeli w sprawozdaniu finansowym 

wystąpiła strata netto kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w terminie 

3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program 

naprawczy, z uwzględnieniem raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej na okres nie dłuższy niż 3 lata i przedstawia go podmiotowi 

tworzącemu w celu zatwierdzenia.  

W sprawozdaniu finansowym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego za rok 2019 

wystąpiła strata w wysokości (-) 10 293 770,09 zł. 

W związku z powyższym za rok 2019 Szpital zobowiązany był do sporządzenia i złożenia 

podmiotowi tworzącemu programu naprawczego.  

Program naprawczy na lata 2019-2021 został złożony przewodniczącemu Rady Miejskiej 

w Radomiu w dniu 17-09-2019 r. Został on zatwierdzony przez podmiot tworzący Uchwałą 

Nr XXVI/223/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.09.2019 r. 

W roku 2020 w dniu 30.09.2020 r. przewodniczącemu Rady Miejskiej w Radomiu został 

złożony Program naprawczy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego 

z roku 2020. Został on zatwierdzony przez podmiot tworzący Uchwałą Nr XLV/405/2020 Rady 

Miejskiej w Radomiu z dnia 26-10-2020 r. Dokument ten został opracowany przez specjalistów 

Zakładu Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie zawartej ze 

Szpitalem umowy z dnia 31.03.2020 roku na opracowanie programu naprawczego. 

Wszelkie analizy oraz wnioski zostały oparte o dokumentację, dane i wyjaśnienia przekazane 

przez Szpital. Program naprawczy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego z 2020 roku 

przedstawia diagnozę sytuacji, pokazuje co i gdzie funkcjonuje właściwie, co wymaga reorganizacji. 

Opracowanie zawiera informację na temat bieżącej działalności Szpitala, procesów w nim 

zachodzących, uwzględniających jego otoczenie oraz konkurencję. Obejmuje swym zasięgiem 
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wszystkie sfery działalności szpitala – finansową, kadrową, medyczną, techniczną, organizacyjną, 

zarządczą, inwestycyjną. Opracowanie zawiera propozycję optymalizacji wykorzystania zasobów 

będących w dyspozycji placówki.  

W opracowaniu poza oceną działalności Szpitala i propozycją niezbędnych działań 

naprawczych, dokonano także symulacji wyników ekonomicznych dla rozpatrywanych scenariuszy. 

Symulacji zjawisk ekonomicznych dalszego funkcjonowania Szpitala dokonano w następujących 

wariantach: 

• Wariant 0 – model dotychczasowego działania Szpitala, z obecną organizacją, bez działań 

naprawczych, z planowanymi nakładami inwestycyjnymi. 

• Wariant 1 – model uwzględniający funkcjonowanie Szpitala jako jednostki jednoimiennej 

do końca września 2020 roku oraz wprowadzenie działań naprawczych z planowanymi 

nakładami inwestycyjnymi oraz pozyskanie preferencyjnego kredytu restrukturyzacyjnego 

z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 55 mln zł na restrukturyzację zadłużenia. 

Program naprawczy opracowany w 2020 roku zawiera propozycję rozwiązania problemów 

związanych z podjęciem decyzji obejmujących, np. optymalizację zatrudnienia, oferty medycznej, 

wykorzystania zasobów będących w dyspozycji placówki. 

Realizacja opracowanego programu naprawczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 

ze względu na trwającą epidemię została zawieszona. W okresie trwania epidemii na naszym 

Szpitalu spoczywały szczególne zadania związane z przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19.  

Za lata 2020 i 2021 Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego osiągnął 

zysk, w tym: 

• za 2020 rok zysk netto w wysokości (+) 6 824 615,08 zł, 

• za 2021 rok zysk netto w wysokości (+) 5 057 018,79 zł. 

Zadania realizował poprzez: 

• udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 

• podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i 

realizacja programów osłonowych; 

• sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w 

wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 

• sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej. 

2.5 Kultura i zabytki 

2.5.1 Plan Ochrony Parku Kulturowego Stary Radom 

Park Kulturowy Stary Radom został utworzony na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Uchwała nr 170/2011 Rady Miejskiej w 

Radomiu z dnia 29 sierpnia 2011 r.). Głównym celem jego utworzenia jest zapewnienie 

zintegrowanej ochrony wybitnych walorów kulturowych i krajobrazowych parku kulturowego. W § 
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4 pkt 3 uchwały jako sposób ochrony „Parku Kulturowego Stary Radom” ustalono sporządzenie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek sporządzania miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach parków kulturowych wynika z art. 16 Ust. 

6 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W 2021 r. w 

granicach parku kulturowego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Radomia obszaru doliny rzeki Mlecznej – „Piotrówka” (Uchwała nr LXVII/606/2021 Rady 

Miejskiej w Radomiu z dnia 29 listopada 2021 r.). Plan miejscowy realizuje § 2 uchwały powołującej 

park kulturowy poprzez realizację celów zachowania i ekspozycji elementów krajobrazu i 

dziedzictwa kulturowego, w tym: grodziska „Piotrówka”, stanowisk archeologicznych, zespołów 

zieleni naturalnej i komponowanej. 

Plan Ochrony parku Kulturowego Stary Radom 

Plan Ochrony Parku Kulturowego Stary Radom został sporządzony na podstawie art. 16 ust. 

3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Uchwała 

nr 590/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2017 r.). W § 4 pkt 2 uchwały powołującej 

park kulturowy jako sposób ochrony „Parku Kulturowego Stary Radom” ustalono sporządzenie 

Planu ochrony parku kulturowego. W rozdziale IV Ustalenia i wytyczne pkt 3 planu ochrony 

wskazano, że dopuszcza się realizację zadań zawartych w planie ochrony przez poszczególne 

wydziały i komórki Urzędu Miejskiego, bez powołania odrębnej jednostki organizacyjnej. W 2021 r. 

w granicach parku kulturowego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

miasta Radomia obszaru doliny rzeki Mlecznej - „Piotrówka” (Uchwała nr LXVII/606/2021 Rady 

Miejskiej w Radomiu z dnia 29 listopada 2021 r.), realizując zawarte w planie ochrony cele i kierunki 

działań:  

• ochrony walorów krajobrazowych i kulturowych,  

• ochrony elementów zasobu przyrodniczego,  

• rozwoju funkcji turystycznej, rekreacyjnej i edukacyjnej zapewniający poznawanie walorów 

krajobrazowych oraz kulturowych,  

• podniesienia jakości życia mieszkańców, 

oraz wytyczne planistyczne: 

• wprowadzenie i funkcjonowanie ustaleń planistycznych dotyczących stref ochrony 

konserwatorskiej, ochrony ekspozycji, ochrony krajobrazu, ochrony archeologicznej, stref 

zagospodarowania, 

• uwzględnienie nakazów i zakazów zawartych w uchwale o utworzeniu Parku Kulturowego 

Stary Radom, 

• utrzymanie i rewaloryzację historycznej kompozycji: traktów, układu przestrzennego, 

sytuowania poszczególnych obiektów budowlanych, w szczególności postindustrialnych, 

stanowiących dobro kultury współczesnej, historycznych linii zabudowy, gabarytów 
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zabudowy i jej charakteru, dachów stromych o ujednoliconym pokryciu z dopuszczeniem 

dachów przeszklonych, 

• zachowanie w dobrym stanie technicznym i ochrona istniejącej historycznej zabudowy 

o walorach estetycznych, 

• utworzenie czytelnej komunikacji pomiędzy terenami historycznego rozwoju miasta, 

wprowadzenie nowych powiązań komunikacyjnych pieszych i rowerowych poprzez rzeki 

oraz wzdłuż koryta rzeki Mlecznej, 

• renaturalizacja koryta rzek, eliminowanie zieleni inwazyjnej, utrzymanie wartości 

krajobrazu naturalnego z możliwością wprowadzania zieleni komponowanej w strefie A, 

utrzymanie wartości przyrodniczych doliny Mlecznej, 

• docelowe usunięcie zabudowy i elementów zagospodarowania niezgodnych z charakterem 

Parku lub wprowadzających dysharmonię w jego układzie. 

W 2021 roku podjęto działania zmierzające rewitalizacji terenów objętych wyżej 

wymienionymi dokumentami. Zarządzeniem Prezydenta z dnia 27 lipca 2021 r. nr 2676/2021 został 

powołany Zespół ds. Parku Kulturowego Stary Radom, którego celem było planowanie i inicjowanie, 

a także prowadzenie i nadzór przedsięwzięć służących realizacji celów Planu Ochrony Parku 

Kulturowego Stary Radom, a także wypracowanie koncepcji funkcjonowania Parku w planie 

rozwoju turystyki, kultury i promocji miasta. 

W wyniku prac merytorycznych i wizji lokalnych Zespołu w listopadzie 2021 r. 

zaprezentowana została wstępna koncepcja przyszłego parku. Zaplanowano budowę alejek, małej 

infrastruktury i stworzenie 4 stref parkowych, o profilu historycznym, przyrodniczym i społeczno-

rekreacyjnym. Miesiąc później została ogłoszona sonda społeczna, w której mieszkańcy mogli 

wskazać jej mocne słabe i strony. W trakcie sondy przeprowadzono 3 spotkania konsultacyjne, w 

tym jedno w Kamienicy Deskurów, z udziałem przedstawicieli Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 

W ramach sondy wpłynęło 95 ankiet. 84,2% respondentów stwierdziło, że koncepcja spełnia ich 

oczekiwania, 10,5% uznało, że nie spełnia oczekiwań, zaś 5,3% nie udzieliło odpowiedzi. 

Koncepcja została uzupełniona o część proponowanych przez uczestników sondy zmian.  

Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

zagospodarowania terenu Parku Kulturowego Stary Radom zaplanowano na pierwszy kwartał 2022 

r.  

W okresie jesienno-zimowym na terenie przyszłego parku przeprowadzone zostały 

przycinki, usunięcie roślin inwazyjnych, zlecono także usunięcie zalegającego azbestu i uprzątnięcie 

terenu z gruzu i odpadów.  

Jednocześnie w pierwszej połowie 2021 r. zakończono prace w ramach programu LIFE na 

terenie objętym Planem Ochrony Parku Kulturowego Stary Radom – powstały niecki chłonne, 

drewniany pomost, dokonano również meandryzacji rzeki Mlecznej. 
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2.5.2 Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023 

W dniu 29 sierpnia 2016 roku Uchwałą nr 346/2016 Rady Miejskiej w Radomiu został 

przyjęty do realizacji „Program Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”. 

Dokument wskazał najbardziej zdegradowaną część miasta (Śródmieście z Miastem 

Kazimierzowskim) oraz jej potrzeby w zakresie realizacji przedsięwzięć społecznych i 

inwestycyjnych, mających na celu kompleksową odnowę i rozwój tego terenu.  

Od początku realizacji Planu Rewitalizacji zostało ukończone osiem przedsięwzięć: 

• przedsięwzięcie nr 1 Radomskie Centrum Wspierania Rodziny (RCWR), 

• przedsięwzięcie nr 3 ,,Poprawa zdolności do zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo i 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, 

• przedsięwzięcie nr 5 „Galeria sztuki współczesnej” - organizacja cyklicznych wydarzeń 

artystycznych w „Galerii 58", jak również w przestrzeni publicznej, 

• przedsięwzięcie nr 10 ,,Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta 

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

z otoczeniem (2014-2018)”, 

• przedsięwzięcie nr 11 ,,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”, 

• przedsięwzięcie nr 15 „Rewitalizacja obiektów po Archiwum Państwowym przy ul. Rynek 

1”, 

• przedsięwzięcie nr 16 „Rewitalizacja nieruchomości Rwańska 2/Rynek 15/Rwańska 

4/Rynek 14 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku”, 

• przedsięwzięcie nr 17 „Adaptacja budynku przy ul. J. Kilińskiego 20 na potrzeby 

Publicznego Przedszkola nr 4”. 

Zgodnie z harmonogramem w Planu Rewitalizacji, w 2021 i 2022 r. nie zaplanowano 

zakończenia żadnego przedsięwzięcia, zaś w 2023 r. - dwóch.  

Nie rozpoczęto natomiast realizacji przedsięwzięć:  

• przedsięwzięcie nr 4 ,,Cykliczne spotkania na Rynku o charakterze integracyjno-

kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym”, 

• przedsięwzięcie nr 12 ,,Zmiana sposobu użytkowania z rozbudową  

i przebudową istniejącego budynku huty szkła na budynek usługowy  

z instalacjami wewnętrznymi”, 

• przedsięwzięcie nr 18 ,,Termomodernizacja budynku Zarządu Regionu NSZZ 

,,Solidarność” Ziemia Radomska w Radomiu przy ul. Traugutta 52  

i rozszerzenie działalności na rzecz działań społecznych”, 
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• przedsięwzięcie nr 19 ,,Poprawa jakości i rozszerzenie zakresu usług oraz uczestnictwa w 

kulturze poprzez remont zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Radomiu”, 

• przedsięwzięcie nr 20 ,,Poprawa układu komunikacyjnego oraz obniżenie niskiej emisji w 

Śródmieściu”, 

• przedsięwzięcie nr 23 ,,Termomodernizacja infrastruktury budowlanej wraz z budową 

systemu uzyskiwania energii odnawialnej w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Radomiu”. 

Z danych wynika, że większość przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest w trakcie realizacji. 

Zmiany w harmonogramie realizacji poszczególnych przedsięwzięć wynikają  

w większości z przyczyn finansowych - braku funduszy na realizację przedsięwzięcia,  

a w roku 2021, tak jak w 2020 nałożyły się na wszelkie inwestycje, ograniczenia związane z epidemią 

SARS-CoV-2. 

W lipcu 2020 roku wykonano ewaluację śródokresową Planu Rewitalizacji, w trakcie 

której ustalano wartości 15 wskaźników społeczno-gospodarczych będących podstawą wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  Te wskaźniki przedstawia poniższa tabela. 

Wskaźniki monitorowania programu rewitalizacji - stan istniejący w 2014 i planowany w 

 2019 i 2023 roku 

Lp.  Nazwa wskaźnika 
Stan istniejący – 

2014 r. 

Stan planowany- 

2019 r. 

Stan planowany- 

2023 r. 

1.  liczba osób korzystających 

z zasiłków pomocy społecznej na 

1000 ludności [os.] 

144,04 136,84 ↓ 

(spadek o 5%) 

129,64 ↓ 

(spadek o 10%) 

2.  udział długotrwale bezrobotnych 

wśród osób w wieku 

produkcyjnym [%] 

10,78 10,24 ↓ 

(spadek o 5%) 

9,70 ↓ 

(spadek o 10%) 

3.  liczba przestępstw na 1000 

ludności [szt.] 

30,43 28,91 ↓ 

(spadek o 5%) 

27,39 ↓ 

(spadek o 10%) 

4.  odsetek osób w wieku 

poprodukcyjnym w ogólnej 

liczbie ludności [%] 

 

25,02 

24,52 ↓ 

(spadek o 2%) 

23,77 ↓ 

(spadek o 5%) 

5.  odsetek bezrobotnych  

z wykształceniem podstawowym 

w ogólnej liczbie bezrobotnych 

[%] 

 

37,82 

37,06 ↓ 

(spadek o 2%) 

35,93 ↓ 

(spadek o 5%) 

6.  spadek liczby ludności w wyniku 

migracji i zgonów na 1000 

mieszkańców [os.] 

 

60,90 

57,86 ↓ 

(spadek o 5%) 

51,77 ↓ 

(spadek o 10%) 
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7.  saldo migracji na 1000 

mieszkańców [os.] 

-13,96 -13,26 ↑ 

(wzrost o 5%) 

- 12,56 ↑ 

(wzrost o 10%) 

8.  suma wypłaconych zasiłków 

pomocy społecznej w 

przeliczeniu na rodzinę [zł] 

 

4142,79 

3935,65 ↓ 

(spadek o 5%) 

3728,51 ↓ 

(spadek o 10%) 

9.  liczba niebieskich kart na 100 

mieszkańców [szt.] 

0,27 0,26 ↓ 

(spadek o 5%) 

0,24 ↓ 

(spadek o 10%) 

10.  udział osób do 18 r.ż. 

korzystających  

z dożywiania w ogólnej liczbie 

ludności [%] 

 

2,99 

2,84 ↓ 

(spadek o 5%) 

2,69↓ 

(spadek o 10%) 

11.  liczba projektów zgłoszonych do 

Budżetu Obywatelskiego 2015 na 

100 mieszkańców [szt.] 

 

0,04 

0,046 ↑ 

(wzrost o 15%) 

0,05 ↑ 

(wzrost o 25%) 

12.  liczba mieszkań komunalnych i 

socjalnych na 100 mieszkańców 

[szt.] 

 

4,12 

Bez zmian Bez zmian 

13.  udział osób, którym przyznano 

celowy zasiłek na zakup opału w 

ogólnej liczbie ludności [%] 

 

2,86 

2,72 ↓ 

(spadek o 5%) 

2,57 ↓ 

(spadek o 10%) 

14.  liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarki 

narodowej na 100 osób [szt.] 

 

14,82 

15,56 ↑ 

(wzrost o 5%) 

16,30 ↑ 

(wzrost o 10%) 

15.  liczba wyrejestrowanych 

podmiotów gospodarki 

narodowej na 100 osób [szt.] 

 

1,23 

1,17 ↓ 

(spadek o 5%) 

1,11 ↓ 

(spadek o 10%) 

 Źródło: Program Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023, s. 141 

Na podstawie badania można więc stwierdzić, że na obszarze rewitalizacji nastąpiły 

pozytywne zmiany – znacząco spadło bowiem ubóstwo, długotrwałe bezrobocie, liczba osób w 

wieku poprodukcyjnym i z wykształceniem podstawowym wśród bezrobotnych. Zmniejszyła się 

także liczba przestępstw, co powinno przełożyć się z kolei na wzrost poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców obszaru. Do pozytywnych zjawisk trzeba też zaliczyć dość duży wzrost aktywności 

społecznej mierzony liczbą zgłoszonych projektów do Budżetu Obywatelskiego. Świadczy to o 

wzroście znaczenia Śródmieścia w opinii zarówno jego mieszkańców, jak i innych mieszkańców 

Radomia. Śródmieście zaczyna być też coraz lepszym miejscem lokowania działalności 

gospodarczej. Jednak pozytywne zmiany nie dotyczą wszystkich grup. Tak dzieje się w przypadku 

rodzin zagrożonych marginalizacją, ich sytuacja społeczna nie poprawia się mimo prowadzonych 

działań rewitalizacyjnych – dotyka je bieda i zjawisko przemocy.  
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W podsumowaniu przedstawiono tabelę obrazującą realizację przedsięwzięć programu  

rewitalizacji i wskaźniki osiągnięte w 2021 roku. 

 

Karta oceny realizacji programu rewitalizacji (rok 2021) 

Lista przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w danym okresie sprawozdawczym  

(nr i nazwa) 

Na lata 2021 i 2022 nie zaplanowano zakończenia żadnego przedsięwzięcia. 

 

W 2023 miały zakończyć się dwa przedsięwzięcia: 

1. Przedsięwzięcie nr 2. Wsparcie osób z obszaru rewitalizacji na rzecz aktywizacji i integracji 

społecznej – Dom Spotkań „Stara Apteka”, 

2. Przedsięwzięcie nr 6. Ożywienie społeczno-gospodarcze Śródmieścia i Miasta 

Kazimierzowskiego poprzez organizację cyklicznych imprez, 

W 2021 roku nadal były realizowane przedsięwzięcia, które powinny zakończyć się do 

2020 roku. Powodem opóźnień były problemy z finansowaniem: 

1. Przedsięwzięcie nr 7. Odtworzenie funkcji XIX-wiecznego hotelu Europa jako obiektu historycznego 

miasta Radomia - remont budowlano-konserwatorski, 

2. Przedsięwzięcie nr 8. Remont zabytkowej oficyny przy Placu Konstytucji  

3 Maja 8A oraz jej adaptacja na funkcje społeczne i gospodarcze wraz  

z poprawą warunków mieszkaniowych, 

3. Przedsięwzięcie nr 9. Remont zdegradowanej oficyny wraz z podwórzem  

z adaptacją części pomieszczeń(wraz z podwórzem) na cele muzealne (Mobilne Muzeum Rowerów 

Zabytkowych) oraz działania animacyjne, 

4. Przedsięwzięcie nr 13. Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na 

funkcje usługowe, handlowe i mieszkalne budynku przy ul. Rynek w Radomiu, 

5. Przedsięwzięcie nr 14. Fara historyczne serce Radomia, 

6. Przedsięwzięcie nr 21. Poprawa jakości i dostępu do usług zdrowotnych dzięki kompleksowej 

modernizacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. T. Chałubińskiego, 

7. Przedsięwzięcie nr 22. Termomodernizacja zespołu zabytkowych budynków Parafii Ewangelicko – 

Augsburskiej w Radomiu oraz wykorzystanie innowacyjnych (alternatywnych) źródeł energii, 

8. Przedsięwzięcie nr 24. Budowa i modernizacja sieci wod-kan z rozdziałem kanalizacji sanitarnej w 

dzielnicy „Śródmieście”. 

Lista przedsięwzięć zrealizowanych w terminie (nr i nazwa) 

1. Przedsięwzięcie nr 1 Radomskie Centrum Wspierania Rodziny (RCWR) –  

w 2019r., 

2. Przedsięwzięcie nr 3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo i osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – w 2020 r., 

3. Przedsięwzięcie nr 5 Galeria Sztuki Współczesnej – organizacja cyklicznych wydarzeń artystycznych 

w „Galerii 58”, jak również w przestrzeni publicznej –  

w 2017 r., 
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4. Przedsięwzięcie nr 16 Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15/ oraz Rwańska 

4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku - w 2020 r. 

Lista przedsięwzięć zrealizowanych po terminie (nr i nazwa) wraz z informacją nt. 

przyczyny opóźnień 

1. Przedsięwzięcie nr 10. Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w 

Radomiu przy ul. Rynek 12 i ul. Wałowej 22 wraz  

z otoczeniem - Planowany rok zakończenia 2018, przedsięwzięcie zakończono  

w 2021 r.  

2. Przedsięwzięcie nr 11 Remont i przebudowa kamienicy na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w 

Radomiu przy ulicy Rwańskiej 17 wraz z zabudową od ul. Szewskiej 20 wraz z otoczeniem. Planowany 

rok zakończenia 2017, przedsięwzięcie zakończono w 2019 r. Przyczyna opóźnienia-brak 

wystarczających środków finansowych, 

3. Przedsięwzięcie nr 15 Rewitalizacja obiektów po Archiwum Państwowym przy ul. Rynek 1. Planowany 

rok zakończenia 2018, przedsięwzięcie zakończono w 2019 r. Przyczyna opóźnienia-brak 

wystarczających środków finansowych, 

4. Przedsięwzięcie nr 17 Adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 20 na potrzeby Publicznego Przedszkola 

nr 4 – wg harmonogramu w 2017, zakończono w 2018 r. 

Lista przedsięwzięć niezrealizowanych (nr i nazwa) wraz z informacją nt. przyczyny 

Podstawową przyczyną niezrealizowania poniższych przedsięwzięć jest brak środków finansowych 

niezbędnych do ich realizacji. 

 Przedsięwzięcie nr 4. Cykliczne spotkania na Rynku o charakterze integracyjno-kulturalnym, 

artystycznym, edukacyjnym, 

 Przedsięwzięcie nr 12. Zmiana sposobu użytkowania z rozbudową  

i przebudową istniejącego budynku huty szkła na budynek usługowy  

z instalacjami wewnętrznymi, 

 Przedsięwzięcie nr 18. Termomodernizacja budynku Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 

Ziemia Radomska w Radomiu przy ul. Traugutta 52  

i rozszerzenie działalności na rzecz działań społecznych, 

 Przedsięwzięcie nr 19. Poprawa jakości i rozszerzenie zakresu usług oraz uczestnictwa w kulturze 

poprzez remont zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, 

 Przedsięwzięcie nr 20. Poprawa układu komunikacyjnego oraz obniżenie niskiej emisji w 

Śródmieściu, 

 Przedsięwzięcie nr 23. Termomodernizacja infrastruktury budowlanej wraz  

z budową systemu uzyskiwania energii odnawialnej w Radomskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Radomiu. 

Wskaźniki realizacji celów programu 

 

 

Wskaźniki produktu 

 

 

 Stopień 

osiągnięcia 

wskaźnika [%] 
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Zakładane 

wartości 

Osiągnięte 

wartości w 

2021 roku 

(na koniec 

2021 roku 

narastająco) 

1. Długość sieci wodociągowej  6,6 km 0,7 km 32% 

2. Długość wybudowanej, rozbudowanej lub 

zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej  

 

17,8 km 

 

0,7 km 

 

31% 

3. Liczba osób biernych 

zawodowo/zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie 

 

1450 os. 

 

19 os. 

 

141% 

4. Liczba zorganizowanych wydarzeń 

kulturalnych, artystycznych, 

edukacyjnych, sportowych, 

integracyjnych  

 

4452 szt. 

 

442 szt. 

 

91% 

5. Liczba obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach 

 

15 szt. 

 

1szt. 

 

67% 

6. Budynki publiczne lub komercyjne 

wybudowane lub wyremontowane na 

obszarach miejskich 

 

22 626,79 m2 

 

2246,55 m2 

 

61% 

7. Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją   

2,1314 ha 0,1185 ha 17% 

8. Liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem 

1 szt. 0 szt. 0% 

9. Liczba kulturowych obszarów/miejsc 

/instytucji kulturalnych udostępnianych 

dla niepełnosprawnych  

 

1 szt. 

 

0 szt.  

 

0% 

10. Długość wybudowanej drogi 650 m 0 m 0% 

11. Liczba zakupionych jednostek taboru 

pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej 

 

40 szt. 

 

14 szt. 

 

35% 

12. Liczba wymienionych punktów 

oświetlenia ulicznego 

4000 szt. 268 szt. 7% 

13. Liczba wspartych podmiotów leczniczych  1 szt. 1 szt. 100% 

14. Liczba urządzeń aparatury 

medycznej/sprzętu medycznego 

zakupionych w programie 

 

 

548 szt. 

 

52 szt. 

 

19% 
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15. Liczba zmodernizowanych energetycznie 

budynków 

19 szt. 0,25 szt. 1% 

 

 

 

Wskaźniki rezultatu 

 

 

Zakładane 

wartości 

 

Osiągnięte 

wartości w 

2021 roku 

Stopień 

osiągnięcia 

wskaźnika [%] 

narastająco na 

koniec 2021 

roku 

1. Liczba przedsięwzięć w zakresie poprawy 

dostępności do sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej 

 

4 szt. 

 

1 szt. 

 

25% 

2. Liczba osób biernych 

zawodowo/zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu programu 

 

 

220 os. 

 

 

0 os. 

 

 

104% 

3. Liczba osób biernych 

zawodowo/zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które 

poprawiły kompetencje społeczne  

w programie 

 

 

500 os. 

 

 

0 os. 

 

 

83% 

4. Liczba uczestników zorganizowanych 

wydarzeń kulturalnych, artystycznych, 

edukacyjnych, sportowych, 

integracyjnych wzmacniających lokalną 

tożsamość 

 

 

1 207 000 os. 

 

 

116 956 os. 

 

 

73% 

5. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 

zrewitalizowanych obszarach 

 

10 szt. 

 

8 szt. 

 

130% 

6. Liczba podmiotów realizujących cele 

społeczne na zrewitalizowanym obszarze 

 

14 szt. 

 

10 szt. 

 

143% 

7. Liczba obiektów pełniących funkcje 

turystyczne na zrewitalizowanym 

obszarze 

 

5 szt. 

 

5 szt. 

 

100% 

8. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach należących 

do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 

oraz stanowiących atrakcje turystyczne 

 

9000 os. 

 

0 os. 

 

0% 
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9. Powierzchnia obszaru 

zagospodarowanego na potrzeby rozwoju 

transportu niskoemisyjnego  

 

0,40 ha 

 

0,0027 ha 

 

1% 

10. Ludność objęta ulepszonymi usługami 

zdrowotnymi 

82 878 os. 22 778 os. 118% 

11. Powierzchnia obiektu o poprawionej 

efektywności energetycznej  

 

 

 

 

27 078,55 m2 

 

0 m2 

 

0% 

Podstawowe problemy związane z wdrażaniem programu rewitalizacji 

Podstawowe problemy dotyczą realizacji zarówno poszczególnych przedsięwzięć jak 

i całego programu problemy finansowe, zarówno ze środkami własnymi właścicieli obiektów jak i 

uzyskaniem zewnętrznego dofinansowania. W zakresie organizacji wydarzeń zasadniczym problemem 

były ograniczenia wynikające z pandemii.  

W związku z ustawowym wymogiem posiadania Gminnego Programu Rewitalizacji od 2024 

roku oraz wymogiem posiadania Gminnego Programu Rewitalizacji przy ubieganiu się o fundusze 

unijne na zadania związane z rewitalizacją w latach 2021-2027, w sierpniu 2021 roku Gmina Miasta 

Radomia rozpoczęła prace związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Radomia na lata 2022-2032 w oparciu o ustawę o rewitalizacji. 

W związku z tym Rada Miejska w Radomiu podjęła uchwały: 

• Uchwała nr LXXVI/686/2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie utraty mocy uchwały 

nr 346/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016 roku w prawie uchwalenia 

programu rewitalizacji pod nazwą „Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 

2014-2023”, 

• Uchwała nr LXXVI/685/2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia, 

• Uchwała nr LXXVII/712/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2022 roku w 

sprawie przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu rewitalizacji Miasta Radomia 

na lata 2022-2032.  

2.5.3 Gminny Program Opieki nad Zabytkami  

W ramach zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, został opracowany 

,Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata 2021-2024 (uchwała 

nr LXIV/579/2021 Rady Miejskiej W Radomiu z dnia 27 września 2021 roku w sprawie przyjęcia 

,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata 2021-2024.  

Podstawą opracowania programu jest art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372) w związku z art. 87 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 

23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz.710 z późń. 
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zm.). Program został zaopiniowany pozytywnie przez Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.  

Cel strategiczny programu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego Radomia i poprawa jego 

stanu dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. 

Cele szczegółowe: 

• zachowanie historycznej zabudowy miasta oraz ochrona zabytków,  

• wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i promowanie jego walorów na rzecz rozwoju 

miasta, 

• poprawa wiedzy mieszkańców na temat dziedzictwa kulturowego miasta oraz świadomości 

jego wpływu na rozwój Radomia. 

 2021 roku zostały zrealizowane zadania i inwestycje z zakresu opieki nad zabytkami: 

• remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. 

Rynek 12 i ul. Wałowej 22 wraz z otoczeniem inwestycja zakończona w III kwartale 2021 r. 

(inwestycja prowadzona przez Rewitalizacja sp. z o. o. w Radomiu),  

• remont i przebudowa wraz z nową zabudową na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. 

Wałowej 19,21 i 21A i ul. Boźniczej 4, 6 i 6A w trakcie realizacji, planowane zakończenie III 

kwartał 2022 r. (inwestycja realizowana przez Rewitalizacja sp. z o. o. w Radomiu).  

2.6 Pozostałe plany i programy strategiczne 

2.6.1. Projekt Strategia dalszego rozwoju Gminy Miasta Radomia – Radom 
2030 

W 2021 r. rozpoczęto prace nad przygotowaniem nowego dokumentu o charakterze 

strategicznym pn. Strategia dalszego rozwoju Gminy Miasta Radomia – Radom 2030, zgodnie z 

Uchwałą nr LI/449/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2021 r. 

Projekt dokumentu został zatwierdzony przez Zespół ds. Strategii w grudniu 2021 r. w celu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

Misję Gminy Miasta Radomia w Strategii dalszego rozwoju Gminy Miasta Radomia – 

Radom 2030 zdefiniowano w następujący sposób: dostarczenie najwyższej jakości usług i tworzenie 

przyjaznych warunków do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i 

społeczności lokalnej, zapewniając jednocześnie aktywne włączenie mieszkańców w ich 

kształtowanie. W związku z nim sformułowano wizję Radomia jako silnego miasta, mającego 

znaczenie w wymiarze regionalnym, które rozwija usługi publiczne w skali ponadlokalnej. W 

mieście zapewnia się atrakcyjne warunki do życia, pracy i wypoczynku oraz dostęp do wysokiej 

jakości środowiska i przestrzeni. Radom to miasto wykorzystujące potencjały społeczne, 

gospodarcze, przyrodnicze oraz kulturowe do kreowania rozpoznawalnej marki, do budowania 

zintegrowanego i świadomego swojej tożsamości społeczeństwa oraz tworzące klimat dla 

dynamicznie rozwijającej się gospodarki. 
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W Strategii zostały zaproponowane następujące cele rozwojowe: 

• Cel strategiczny I: Radom – miejsce wykorzystanych potencjałów: 

− Cel operacyjny 1: Miasto społecznie przyjazne – obejmujący działania związane z 

rozwojem szeroko rozumianymi usługami świadczonymi na rzecz mieszkańców z 

zakresu integracji oraz aktywizacji społecznej. Cel ten zostanie zrealizowany dzięki 

m.in. rozwojowi infrastruktury, poprawy dostępności i standardu; 

− Cel operacyjny 2: Miasto z dostępną opieką zdrowotną – w jego ramach 

podejmowane będą kroki inwestycyjne w kierunku rozbudowy obecnej służby 

zdrowia w rozumieniu infrastrukturalnym oraz zwiększenia dostępności usług 

zdrowotnych; 

− Cel operacyjny 3: Miasto ożywionej kultury, turystyki oraz sportu i rekreacji – w 

ramach którego kluczowym działaniem jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

oraz będą podejmowane działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i 

historycznego, przejawiające się w konserwacji i poprawie stanu technicznego 

zabytków nieruchomych. Podejmowane będą również działania kulturotwórcze oraz 

tworzące zasoby turystyczne Miasta; 

− Cel operacyjny 4: Miasto perspektyw edukacyjnych i zawodowych – dzięki realizacji 

działań dotyczących rozwoju infrastruktury edukacyjnej oraz kompetencji 

kluczowych planowane jest utrzymanie wysokiego poziomu edukacji w radomskich 

placówkach oświatowych; 

− Cel operacyjny 5: Radom – miasto sprawnie zarządzane – w celu poprawy 

zarządzania miastem jako całości, podjęte zostaną działania z zakresu dostępności 

cyfrowej, wdrażania nowoczesnych technologii w administracji publicznej i 

świadczenia usług publicznych na rzecz społeczności lokalnej, które będą mogły być 

realizowane drogą elektroniczną. Istotnym działaniem jest również kreowanie 

pozytywnego wizerunku Miasta i budowania partnerstw na rzecz jego rozwoju; 

• Cel strategiczny II: Radom – środowisko przyjazne mieszkańcom: 

− Cel operacyjny 1: Miasto odporne na zmiany klimatu – w celu poprawy stanu 

środowiska miejskiego, podjęte zostaną takie działania jak rozwój niebieskiej i 

zielonej infrastruktury i działania niwelujące skutki zmian klimatycznych (częstsze 

występowanie zjawisk pogodowych jak obfite opady deszczu czy suszy). Aby uzyskać 

efekt ekologiczny, poprawę jakości powietrza i lepszą segregację odpadów, 

prowadzona będzie odpowiednia edukacja mieszkańców zmierzająca do zwiększenia 

ich zaangażowania w tym obszarze; 

− Cel operacyjny 2: Miasto odnawialnej energii – w związku ze zmianami klimatu, 

konieczne jest niwelowanie negatywnego wpływu na środowisko źródeł ciepła i 

energii elektrycznej wykorzystującej paliwa o wysokim stopniu emisyjności. W 
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ramach tego celu przewiduje się rozwój OZE oraz podejmowanie inwestycji 

upowszechniających zastosowanie instalacji hybrydowych wykorzystujących co 

najmniej 2 samodzielne instalacje OZE (np. pompy ciepła i panele fotowoltaiczne); 

• Cel strategiczny III: Radom – harmonijnie ukształtowana przestrzeń: 

− Cel operacyjny 1: Miasto racjonalnie zagospodarowane – realizacja celu wiąże się z 

podejmowaniem kroków inwestycyjnych w kierunku zwiększonej jakości przestrzeni 

publicznej poprzez zapewnienie i rozwój infrastruktury sieciowej, infrastruktury 

technicznej i mieszkaniowej, jak również działania rewitalizacyjne oraz planowanie 

zagospodarowania przestrzeni miejskiej; 

− Cel operacyjny 2: Miasto zielonej mobilności – w ramach celu zakłada się realizację 

działań inwestycyjnych obejmujących zakres dostępności komunikacyjnej i 

transportu. Zakres interwencji dotyczy wdrażania i kontynuacji działań na rzecz 

rozwiązań przyjaznych środowisku, w tym elektromobilności, wraz z rozwojem 

alternatywnych form transportu rowerowego i pieszego; 

• Cel strategiczny IV: Radom – centrum aktywności gospodarczej: 

− Cel operacyjny 1: Miasto dobrych perspektyw – przewiduje się wzmocnienie 

atrakcyjności inwestycyjnej Miasta dzięki poprawie dostępności terenów 

inwestycyjnych oraz nawiązanie i prowadzenie dialogu pomiędzy przedstawicielami 

biznesu i prywatnymi właścicielami gruntów oraz lokalnymi przedsiębiorcami, 

wspierając tym samym warunki dla rozwoju usług dla biznesu. Prowadzone będą 

działania okołobiznesowe takie jak utworzenie inkubatorów przedsiębiorczości; 

− Cel operacyjny 2: Miasto rozpoznawalnej marki gospodarczej – w ramach celu 

realizowane będą prace zmierzające do wzmocnienia pozycji radomskiej gospodarki 

na tle regionu i wzrostu jej atrakcyjności. Ważną częścią działań będzie gospodarcze 

wykorzystanie potencjału nowego lotniska oraz wzmocnienie współpracy zarówno 

ponadlokalnej, jak i międzynarodowej. 

Przyjęcie dokumentu Strategia dalszego rozwoju Gminy Miasta Radomia – Radom 2030 

przez Radę Miejską planowane jest w połowie 2022 r. po przyjęciu zaktualizowanej strategii 

rozwoju województwa mazowieckiego. 

2.6.2.  Program Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami 
Pozarządowymi 

Program Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi jest 

realizacją zapisu art. 5a, ust. 1, Ustawy o Działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), który nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązek corocznego uchwalenia programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Projekt 

Programu został poddany konsultacjom społecznym. 
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W Radomiu funkcjonuje, w różnych obszarach i sferach zadań publicznych, ponad 700 

organizacji pozarządowych. Stanowią one bazę dla rozwoju lokalnych społeczności i społeczeństwa 

obywatelskiego. Rozległość i zakres działań, w jakie angażują się radomskie organizacje 

pozarządowe pomaga zaspokoić różnorodne potrzeby społeczne, uzupełniając w ten sposób 

działalność władz samorządowych. Gmina Miasta Radomia od lat współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Efektywność tej współpracy wymaga sprecyzowania zakresu współdziałania oraz określenia jego 

zasad. Służy temu Program Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi. 

Program zawiera cele, formy i zasady współpracy, zakres przedmiotowy współdziałania, 

priorytetowe obszary w zakresie realizacji zadań publicznych finansowanych lub dofinansowanych 

z budżetu Gminy Miasta Radomia wraz z planowaną wysokością środków na ich realizację oraz 

sposób oceny realizacji Programu. Precyzuje również tryb powoływania i zasady działania komisji 

konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 

Dokument przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr LXX/636/2021 dnia 20.12. 2021r. określa 

wysokość zabezpieczonych środków na rzecz zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe 

w roku, którego program dotyczy. 

2.6.3. Strategia marki Radom 

Cele strategiczne Marki Radomia: 

• zbudować mocną, unikalną markę gospodarczą na precyzyjnej mapie Polski, 

• zbudować wizerunek Marki Radom uwzgledniający inne obszary posiadające potencjał 

kreowania marki (kulturalno-turystyczny, edukacyjny, społeczny), 

• zbudować osobowość/charakter marki, którą cechuje pewność siebie, dominacja, komfort, 

porządek i kontrola oraz wzmocnienie cech aktywności i energii. 

Cele szczegółowe ujęte w opracowanej strategii dotyczą czterech obszarów: gospodarczego, 

edukacyjnego, kulturalnego i turystycznego: 

• budowanie marki gospodarczej o charakterze przemysłowym, bazującym na 

uwarunkowaniach historycznych, tradycji, doświadczeniu i percepcji miasta; promowanie firm, 

przedsiębiorców, instytucji, narzędzi wspierających pożądany gospodarczy wizerunek marki; 

• promocja i wzmocnienie oferty kulturalnej miasta; 

• budowanie kulturalnej marki spójnej z pożądanym wizerunkiem Radomia, w oparciu o 

kluczowe i wyróżniające imprezy oraz instytucje; 

• promocja Radomia jako ważnego ośrodka edukacyjnego o profilu technicznym, z 

uwzględnieniem kluczowych specjalizacji z punktu widzenia docelowego wizerunku marki, 

aktualnych trendów oraz zapotrzebowania na określoną wiedzę. 

Działania wynikające ze Strategii Marki Radom realizowane w 2021 roku: 

• wydawanie opinii co do zasadności i formy użycia logotypu Marki Radom i innych znaków 

miejskich we wszelkich zgłoszonych przypadkach, 
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• nadzór nad prawidłowym wdrażaniem Strategii Marki Radom oraz Systemu Identyfikacji 

Wizualnej, 

• organizacja przedsięwzięć promujących Markę Miasta, 

• produkcja gadżetów reklamowych zawierających logotyp Marki Radom. 

Miasto Radom realizuje założenia ujęte w strategii promując miasto, jako miejsce do spokojnego 

życia oraz stara się stworzyć i wypromować unikalne atrakcje turystyczne o charakterze 

krótkoterminowym (weekendowym).s 

Strategia Marki Radom w pewnym stopniu jest zdezaktualizowana. Miasto nie posiada 

środków finansowych na aktualizację wyżej wymienionej strategii. 

2.6.4.  Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U. z 2022 poz. 

528 tj.) Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia przygotowała i wdrożyła  

do realizacji Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023, co stanowi wypełnienie zapisu art. 38 a ust. 

2 pkt 3 ww. ustawy. Program przygotowany przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta 

Radomia i jego uniwersalny charakter sprawia, że integruje on wszystkie instytucje odpowiedzialne 

za problem szeroko rozumianego bezpieczeństwa, jednocześnie nie ingerując w suwerenność 

poszczególnych instytucji lokalnych oraz innych podmiotów. 

 Program został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu nr XXI/187/2019 z dnia 24 

czerwca 2019 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (w dniu 28 

czerwca 2019 roku pozycja 8042) oraz rozesłany do wszystkich podmiotów zajmujących się 

problematyką bezpieczeństwa. W związku ze zgłoszonym akcesem przystąpienia do realizacji ww. 

„Programu” nw. podmioty, co rocznie składają sprawozdania (za dany rok) z jego realizacji. 

Sprawozdanie z realizacji „Programu” w 2021 roku zostało przedstawione Radzie Miejskiej i 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 23.03.2022 r. pod 

pozycją 3356. 

Obszary Działania Programu: 

• bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania 

• bezpieczeństwo w szkołach, 

• bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

• przeciwdziałanie przestępczości i wykroczeń 

• bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne 

• bezpieczeństwo weterynaryjne, 

• ochrona dziedzictwa narodowego, 

• bezpieczeństwo w działalności gospodarczej, 
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• bezpieczeństwo w sieci, 

• bezpieczeństwo przeciwpożarowe.  

 

Podmioty uczestniczące w realizacji Programu w 2021 roku: 

• Urząd Miejski w Radomiu. 

• Komenda Miejska Policji w Radomiu. 

• Straż Miejska w Radomiu. 

• Miejska Państwowa Straż Pożarna w Radomiu. 

• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu. 

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu. 

• Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Radomiu. 

• Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu. 

• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Radom. 

• Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego. 

• Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”. 

• Szkoły i placówki oświatowe. 

• 62 Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej. 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

• Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. 

• Radomski Szpital Specjalistyczny. 

• Mazowiecki Szpital Specjalistyczny. 

• Centrum Medyczne Corten Medic. 

• 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 w Radomiu. 

• Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód. 

• Wodociągi Miejskie w Radomiu. 

• Ochotnicza Straż Pożarna Miasta Radomia. 

Założenia Programu: 

• Realizacja programu powinna przynieść korzyści mieszkańcom miasta Radomia polegające na 

ograniczeniu przestępczości, zjawisk patologicznych i innych zagrożeń. 

• Zintegrować i włączyć w poprawę bezpieczeństwa publicznego jednostki państwowe, jednostki 

samorządowe oraz powiatowe służby, inspekcje, straże, organizacje pozarządowe, środowiska 

lokalne oraz inne podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie 

miasta Radomia. 
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• 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 2019 - 2023. Jednocześnie jest on 

programem otwartym i dynamicznym w związku z czym może być aktualizowany i 

przystosowywany do zaistniałych potrzeb.  

• Finansowanie realizacji programu następuje z dostępnych środków budżetowych gminy i służb, 

inspekcji, straży powiatowych, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy organizacji 

pozarządowych oraz innych funduszy celowych przeznaczonych m.in. na profilaktykę i 

bezpieczeństwo.  

 

Celem Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 – 2023 jest: 

• poprawa stanu porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta Radomia, 

•  monitorowanie i eliminowanie zagrożeń związanych z organizacją imprez masowych 

(sportowych, artystycznych oraz rozrywkowych),  

• ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców, 

• poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  

• przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomanii, itp. 

• 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.  
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Część III. Informacja z realizacji Budżetu Obywatelskiego w roku 

2021 

Realizacja konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego w roku 2021 miała dwojaki 

charakter. Po pierwsze, zrealizowane zostały projekty, wybrane przez mieszkańców Radomia w 

konsultacjach społecznych pod nazwą Budżet Obywatelski 2021, które były prowadzone w roku 

2020.  

Poniższa tabela zawiera wykaz zadań zrealizowanych w 2021 roku: 

Trampoliny gruntowe w radomskich parkach Radom 

Doposażenie placu zabaw na Borkach MOSiR koło zalewu  

o urządzenie „wioślarz” 
Zalew Borki 

Darmowe picie na Bulwarach nad Mleczną - system poideł  Bulwary 

Rowerem do szkoły, rowerem do pracy - ekologicznie i zdrowo 

zdobywaj nagrody 
Radom 

Truchtem po zdrowie - otwarte zajęcia - kontynuacja Radom 

Zamłyniaki nakręcają z sąsiedztwa dzieciaki Radom 

Ścieżka rowerowa na Józefowie etap II ul. Aleksandrowicza 

Zielony przystanek ul. Limanowskiego/Wałowa 

Wymiana oświetlenia na przejściach dla pieszych na ul. 

Paderewskiego  
ul. Paderewskiego 

Pasy 3D w Radomiu Radom 

Mała architektura w centrum Radomia Radom 

Przystanek na każdą pogodę  ul. Toruńska 

Drogowskazy turystyczne Radom 

Muzyka Miasta ul. 25 Czerwca 

„Filmowe poranki dla najmłodszych” - program wychowawczo-

edukacyjny dla najmłodszych i ich rodzin w Młodzieżowym 

Centrum Filmowym ZSB w Radomiu 

ul. Kościuszki 

„Uwaga! Internet. Bezpiecznie i przyjaźnie” - cykl warsztatów dla 

uczniów szkół podstawowych w Młodzieżowym Centrum 

Filmowym ZSB w Radomiu 

ul. Kościuszki 

„Kierujemy się dobrymi motywami. Jak to Wykorzystać na 

maturze i w życiu?” - program wychowawczo-edukacyjny dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych w Młodzieżowym Centrum 

Filmowym ZSB w Radomiu 

ul. Kościuszki 

Remont parku Południe - wymiana małej architektury (ławki, 

kosze na śmieci, instalacja leżaków) 
Park Południe 

Kosze na zakrętki plastikowe Radom 

Remont skweru na Borkach ul. Maratońska 
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„Cieszmy się wiosną” - dywan tulipanowy na skwerze za 

pomnikiem Jana Kochanowskiego 
ul. Żeromskiego 

Zakup nowych ozdób świątecznych Radom 

Remont dużej i małej Sali gimnastycznej oraz zaplecza sportowego 

w PSP Nr 4 w Radomiu  
ul. Wyścigowa 

Czas dzieciństwa - budowa placu zabaw przy PSP Nr 17 ul. Czarnoleska 

„Michałów na sportowo” - boisko wielofunkcyjne dla dzieci i 

dorosłych na Michałowie 
ul. Sobieskiego 

Renowacja chodnika przed budynkiem, siedzibą gestapo podczas 

II wojny światowej oraz siedzibą UB po II wojnie światowej 
ul. Kościuszki 

Nocne harce - Radom ożywa nocą! Radom 

Radom atrakcyjny turystycznie - aplikacja do zwiedzania Radom 

Obrazy Jacka Malczewskiego w rozmiarze XXL - nowy szlak 

murali 
Radom 

CoZaJazda! - Akademia Bezpiecznej Turystyki Rowerowej Radom 

Dziecięca mapa Radomia Radom 

Mapa turystyczna Radomia XXL Radom 

Tropem tajemnic - Gra miejska z Deskurami w tle Radom 

Animacje na trawce  Radom 

Spotkania z nauką – poznać i rozumieć świat Radom 

Biblioteczki plenerowe w centrum miasta Radom 

Uroda miasta Radomia i jego przemiany na przestrzeni 60 lat 

istnienia Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego 
Radom 

Biblioteka plenerowa  Park na Ustroniu 

Magiczny Fotoplastykon - historie Radomia zatrzymane w 

fotografii 
Plac Corazziego, Park Kościuszki 

Targi Sztuki w parku Park im. Jacka Malczewskiego 

Fotoplastykon z fotografiami dawnego Radomia Radom 

Ławki literackie Radom, Parki 

Radomianie dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt - ocieplenie, 

zabezpieczenie i przygotowanie na zimę boksów dla bezdomnych 

zwierząt.  

Radom 

Domki dla pożytecznych zwierząt Radom 

Miasto bez komarów - jerzyki kontra komary Radom 

Fotopułapki Radom 

Festiwal Ogrodów Park im. Jacka Malczewskiego 

W cieniu starszych - drzewne przedszkole.  Radom 

Taniec jako forma aktywizacji 55+ Radom 

Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych radomian Radom 
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Projekty których realizacja została przedłużona na rok 2022 r. 

l. p. Tytuł 

1 Ścieżka rowerowa na ul. Limanowskiego etap I 

2 Ścieżka rowerowa na ul. Prażmowskiego 

3 Ścięcie krawężników 

Po drugie, w 2021 roku przeprowadzono konsultacje społeczne pod nazwą Budżet 

Obywatelski 2022, w ramach, których wyłoniono projekty do realizacji w roku 2022. 

Konsultacje polegały na zgłaszaniu przez mieszkańców propozycji zadań do budżetu na rok 

2022, ich ocenie przez odpowiednie jednostki i wydziały merytoryczne. W ramach konsultacji 

budżetu obywatelskiego zostało przeprowadzone głosowanie na projekty oraz wyłonienie 

zwycięskich zadań. Zgłoszonych zostało 457 projekty, z czego 314 znalazło się na karcie do 

głosowania.  

W głosowaniu wzięło udział 20 665 osób i wytypowano 38 zwycięskich projektów.  

Konsultacje odbyły się według poniższego harmonogramu:  

• od 15 lutego do 01 marca 2021 r. - składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań 

do budżetu na rok 2022. 

• od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 r. - weryfikacji zgłoszonych projektów przez merytoryczne 

wydziały, biura, jednostki miejskie i spółki miejskie, oraz przez Zespół Opiniujący. 

• od 04 maja do 18 maja 2021 r. - ostateczna akceptacja projektów przez Zespół Opiniujący 

oraz procedura odwoławcza od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.  

• do 6 maja 2021 r. - podanie przez Prezydenta do publicznej wiadomości ostatecznej listy 

projektów poddanych pod głosowanie oraz podanie do wiadomości zasad głosowania oraz 

miejsc, w których się ono odbędzie. 

• od 01 czerwca do 21 czerwca 2021 r. - głosowanie w wyznaczonych miejscach oraz Mobilnych 

Punktach Głosowania oraz głosowanie na stronie internetowej www.konsultacje.radom.pl 

• do 20 lipca 2021 r. – przeliczenie głosów oraz przedstawienie opinii publicznej wyników 

głosowania. 

• od 31 lipca 2021 r. - przeprowadzenie ustaleń z wnioskodawcami projektów skierowanych 

do realizacji w celu doprecyzowania warunków realizacji projektów oraz prace nad 

kosztorysem i planami projektów w celu umieszczenia ich w planie budżetu miasta na rok 

2022. 

• do 1 listopada 2021 r. - ujęcie wygranych projektów w projekcie budżetu Gminy Miasta 

Radomia. 

• do 15 grudnia 2021 r. - przeprowadzeniu warsztatów ewaluacyjne poświęcone procedurom 

konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego.  
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Część IV. Finanse Miasta Radomia w roku 2021  

4.1 Ogólna charakterystyka budżetu Gminy Miasta Radomia  

w 2021 roku 

Uchwałą nr XLVII/429/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2020 roku został 

uchwalony budżet Gminy Miasta Radomia w następującej wysokości: 

• dochody – 1 345 435 615 zł, 

• wydatki – 1 409 055 807 zł. 

W toku wykonywania budżetu w trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w planie 

dochodów i wydatków. Przygotowano 20 projektów uchwał, które stanowiły wypełnienie inicjatywy 

uchwałodawczej Prezydenta Miasta Radomia w zakresie dokonywania zmian w budżecie. Spośród 

przedłożonych projektów Rada Miejska w Radomiu podjęła 19 uchwał zmieniających budżet.  

Oprócz wymienionych powyżej modyfikacji, wprowadzano w planie budżetu również 

zmiany zarządzeniami Prezydenta. Podczas trwania roku budżetowego przygotowano 62 

zarządzenia, które wynikały z uprawnień ustawowych organu wykonawczego oraz upoważnień 

udzielonych Prezydentowi Miasta Radomia przez Radę Miejską. 

 Ostatecznie, według stanu na 31.12.2021, budżet Gminy Miasta Radomia wyniósł po stronie 

planu w zakresie:  

• dochodów – 1 459 064 412 zł (plan zwiększony o 113 628 797 zł), 

• wydatków – 1 574 800 378 zł (plan zwiększony o 165 744 571 zł), 

W wyniku zrealizowania dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym budżet 

wykonany zgodnie ze sprawozdaniem przedstawia się następująco: 

• po stronie dochodów – 1 483 016 855 zł (tj. 101,64% planu po zmianach) 

• po stronie wydatków – 1 540 943 179 zł (tj. 97,85% 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 2021 roku (w mld zł)

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z budżetu Gminy Miasta Radomia. 
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Według uchwalonego dnia 14 grudnia 2020 roku budżetu Gminy Miasta Radomia różnica 

pomiędzy dochodami a wydatkami wynosiła 63 620 192 zł i stanowiła planowany deficyt 

budżetowy. W trakcie trwania roku budżetowego planowany deficyt budżetowy został zwiększony o 

52 115 774 zł do wysokości 115 735 966 zł, zaś zrealizowany deficyt budżetowy był niższy od 

planowanego (po zmianach) o 57 809 642 zł i wyniósł ostatecznie 57 926 324 zł. 

Ilustrację graficzną kształtowania się poziomu deficytu budżetowego w 2021 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 2021 roku (w mln zł). 

 

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

Rys. 1. Wynik budżetu Gminy Miasta Radomia za 2021 roku oraz źródło jego 

finansowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-NDS wg stanu na dzień 31.12.2021 

roku. 

 

 

WYNIK BUDŻETU 

-57 926 324 ZŁ 

KREDYT Z 
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30 665 760  ZŁ 

WOLNE ŚRODKI 

 

1 804 871  ZŁ 

 

SZCZEGÓLNE ZASADY 

WYKONYWANIA 

BUDŻETU 

24 223 686  ZŁ 

 

SPŁATY UDZIELONYCH 

POŻYCZEK 

1 232 007  ZŁ 
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Jak wskazano na rysunku powyżej deficyt budżetowy w wysokości 57 926 324 zł został 

sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 

• zaciągniętego kredytu na rynku zagranicznym, tj. w Europejskim Banku Inwestycyjnym. 

Został on zaciągnięty w kwocie 40 000 000 zł z okresem spłaty do 2045 roku. 

Przeznaczeniem tego kredytu było sfinansowanie projektów inwestycyjnych prowadzonych 

przez Gminę Miasta Radomia, 

• szczególnych zasad wykonywania budżetu: 

a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 22 388 185 zł, 

b) niewykorzystanych w latach poprzednich środków pochodzących z Unii Europejskiej – 

1 835 501 zł, 

• wolnych środków – 1 804 871 zł, 

• spłaty pożyczki przez Radomski Szpital Specjalistyczny udzielonej w latach poprzednich – 

1 232 007 zł.  

4.2 Dochody budżetowe 

Dochody Gminy Miasta Radomia w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 483 016 855 

zł, tj. w 101,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 1 459 064 412 zł, w tym:  

- dochody gminy – 1 086 217 642 zł, tj. 101,66% planu w kwocie 1 068 489 395 zł, 

- dochody powiatu – 396 799 213 zł, tj. 101,59% planu w kwocie 390 575 017zł.  

W dochodach zrealizowanych w 2021 roku największą pozycję stanowią dochody własne – 

632 375 237 zł, tj. 42,64% w odniesieniu do dochodów ogółem. Kolejną pozycję stanowi subwencja 

ogólna z budżetu państwa, która została zrealizowana w kwocie 474 654 481 zł, tj. 32% w 

odniesieniu do dochodów ogółem. W szczegółowym rozbiciu na poszczególne rodzaje subwencji 

wielkości przedstawiają się następująco:  

• subwencja oświatowa – 359 119 072 zł, 

• uzupełnienie subwencji oświatowej – 60 589 392 zł, 

• subwencja wyrównawcza – 34 722 393 zł, 

• subwencja równoważąca – 20 223 624 zł. 

Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 327 088 971 zł, co stanowi 22,06% 

dochodów. Środki te w znaczącej mierze zostały zrealizowane  

w Dziale Rodzina. Wykonane dochody z tytułu dotacji celowych, przeznaczonych na finansowanie 

zadań własnych wyniosły 44 886 526 zł, tj. 3,03% ogółu dochodów. Dochody zrealizowane z tytułu 

porozumień zostały wykonane w kwocie 4 011 640zł, co stanowiło 0,27% dochodów ogółem.  

Struktura procentowa dochodów budżetu w 2021 roku została przedstawione na wykresie 3, 

a największe tytuły dochodów przedstawiono na wykresie 4. 

Wykres 3. Struktura dochodów w 2021 roku. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z budżetu Gminy Miasta Radomia  

Wykres 4. Największe tytuły dochodowe w 2021 roku (w mln zł). 

 

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

Przedstawione powyżej stanowią zarówno dochody bieżące, jak i dochody majątkowe, 

których podział w budżecie Gminy Miasta Radomia przedstawia rys. 2. 

 

Rys. 2. Dochody budżetu Gminy Miasta Radomia za 2021 rok 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-NDS wg stanu na dzień 31.12.2021 

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 327 757 784 zł. Dużą część tej kategorii dochodów stanowią 

również dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które zostały wykonane w kwocie 206 446 

062 zł. Wśród dochodów majątkowych uzyskano dofinansowanie realizacji inwestycji, w tym 

głównie na zadania: 

• dotacje celowe z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. 

„Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II” – 

1 171 695 zł, 

• subwencja ogólna (uzupełniająca) przeznaczona na budowę dróg – 9 963 945 zł. 

• dotacja celowa na przebudowę ulicy Szydłowieckiej w kwocie 3 550 000 zł, środki pochodzą 

z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, 

4.3 Wydatki budżetowe 

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 1 540 943 179 zł, tj. na poziomie 

97,85% planu rocznego w kwocie 1 574 800 378 zł, z czego głównie na: 

• oświatę i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza – 588 180 614 zł (38,17% wydatków 

ogółem), 

• transport i łączność – 234 987 727 zł (15,25% wydatków ogółem), 

• pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –  

106 077 578 zł (6,88% wydatków ogółem), 

• pomoc rodzinie – 309 888 292 zł (20,11% wydatków ogółem), 

• ochronę zdrowia – 22 472 404 zł (1,46% wydatków ogółem), 

• gospodarkę mieszkaniową – 27 025 985 zł (1,75% wydatków ogółem), 

• gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 74 659 297 zł (4,85% wydatków ogółem), 

• administrację publiczną – 68 148 835 zł (4,42% wydatków ogółem), 

• bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 32 367 645 zł (2,10% wydatków 

ogółem), 

• kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 24 656 379 zł, (1,60% wydatków ogółem), 

• kulturę fizyczną – 36 663 663 zł (2,38% wydatków ogółem), 

• obsługę długu publicznego – 9 843 293 zł (0,64% wydatków ogółem), 

• działalność usługową – 4 706 887 zł (0,31% wydatków ogółem). 

Przedstawione powyżej wydatki zostały zilustrowane na wykresie 5. Następnie na rysunku 3 

pokazano wydatki budżetu w ujęciu ogólnym.  
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Wykres 5. Największe tytuły wydatków w 2021 roku (w mln zł). 

 

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

 

Rys. 3. Wydatki budżetu Gminy Miasta Radomia za 2021 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-NDS wg stanu na dzień 31.12.2021 

roku. 

Jak wynika z rys. 3 88,99% 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 wykonywanych 

przez gminę i wynikają z przepisów ustaw ustrojowych.  

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU 

1 540 943 179 ZŁ 

WYDATKI BIEŻĄCE 

1 371 287 624 ZŁ 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE 

169 655 556 ZŁ 
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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 2021 roku nadwyżki operacyjnej 

przedstawia rys. 4.  

 

Rys. 4. Zrealizowana nadwyżka operacyjna w 2021 roku 

 

 

 

 

 

 

 

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

za 2021 rok. 

W 2021 roku dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę  

74 718 174 zł. Zrealizowana nadwyżka operacyjna za 2021 rok była zatem wyższa od osiągniętej w 

analogicznym okresie 2020 roku o kwotę 66 431 895 zł. Główną przyczyną zaistniałej sytuacji był 

wpływ subwencji uzupełniającej w kwocie 40 290 287 zł przekazanej na rachunek Gminy w grudniu 

2021 roku.  

W ciągu trwania roku budżetowego następowały zmiany wysokości planowanych wydatków 

majątkowych. Kształtowanie się poziomu planowanych wydatków majątkowych oraz ich wykonania 

przedstawia wykres 6. 

Wykres 6. Kształtowanie się poziomu wydatków majątkowych w 2021 roku (w mln 

zł). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z budżetu Gminy Miasta Radomia. 
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Wydatki majątkowe w 2021 roku zrealizowano w kwocie 169 655 555 zł, co stanowi 93,6% 

kwoty planowanej w wysokości 181 224 703 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 11% ogółu wydatków 

budżetu. Największe zrealizowane inwestycje w 2021 roku to: 

4.3.1 Inwestycje drogowe, w tym głównie: 

• Trasa N-S Etap II – 26 473 926 zł, 

• Trasa N-S Etap III - 11 704 127zł, 

• Budowa ul. Marii Fołtyn – 9 487 020 zł,  

• Rozbudowa ulicy Szydłowieckiej wraz z infrastrukturą – 5 618 963 zł, 

• Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3528W – Radom-Kiedrzyn – 2 167 808 zł,  

• Radomski Program Drogowy – 1 863 801 zł,  

• Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”  

– 3 190 397 zł, 

• Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II – 1 

233 220 zł, 

• Przebudowa pętli autobusowej Gołębiów/Holszańska – 890 129 zł,  

• Radomski Program Chodnikowy – 760 157 zł,  

• Przebudowa ul. Bema, Jasińskiego, Sowińskiego – 667 409 zł.  

4.3.2 Inwestycje ogólnokomunalne, w tym głównie: 

• Budowa Kolumbarium – 1 000 000 zł, 

• Zagospodarowanie terenów zielonych na skwerze pomiędzy ulicami Bema, Jasińskiego, 

Sowińskiego – 995 435 zł,  

• Budowa oświetlenia ulic – 377 349 zł,  

• Zakup urządzeń wielofunkcyjnych z osprzętem dla ZUK – 295 487 zł, 

4.3.3 Inwestycje oświatowo-kulturalne, w tym głównie: 

• Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 11 w 

Radomiu na przedszkole z częścią poradni psychologiczno-pedagogicznej – 6 999 999 zł,  

• Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 ul. Biała – 2 890 362 zł, 

• Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu Zintegrowany 

system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia – 1 072 800 zł, 

• Przebudowa sali gimnastycznej w PSP Nr 4 przy ul. Wyścigowej 49 – 540 738 zł,  

• Budowa żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich – 2 045 597 zł, 

• Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy PSP Nr 3 ul. 

Sobieskiego 12 – 717 249 zł,  

• Roboty budowlane związane z powstrzymaniem dalszej degradacji ścian budynku Miejskiej 

Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego –787 006 zł 
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4.3.4 Inwestycje i zakupy z zakresu ochrony zdrowia, w tym głównie: 

• Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z 

wyposażeniem – 2 168 785 zł, 

• Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala 

Specjalistycznego wraz z wyposażeniem – 1 721 499 zł,  

• Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb 

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem – 1 051 370 zł,  

• Modernizacja infrastruktury części sieci wodno-kanalizacyjnej  

z odtworzeniem nawierzchni drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi i ciągów pieszych 

–  1 004 547 zł,  

• Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Szpitala w zakresie ochrony środowiska i 

bezpieczeństwa ruchu na terenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego – 815 503 zł,  

• Zakup cyfrowego ogólnodiagnostycznego aparatu rentgenowskiego  

i opisowej stacji diagnostycznej RTG – 577 368 zł,  

• Sfinansowanie różnicy zakupu 3 ambulansów typu C z budżetu Gminy Miasta Radomia dla 

Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu – 360 000 zł. 

4.3.5 Pozostałe wydatki majątkowe, w tym głównie: 

• Nabycie akcji Spółki Port Lotniczy „RADOM” S.A. z siedzibą w Radomiu od podmiotu 

zewnętrznego – 47 463 626 zł, 

• Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. – 14 680 000 zł. 

Jak wspomniano już wcześniej jednym ze źródeł finansowania wydatków majątkowych jest 

nadwyżka operacyjna. Oprócz dochodów bieżących wydatki majątkowe pokrywane są również z 

osiąganych dochodów majątkowych pochodzących głównie ze środków bezzwrotnych, czyli dotacji 

inwestycyjnych  

z budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej bądź z innych źródeł (budżet samorządu 

województwa, fundusze celowe) oraz ze sprzedaży majątku.  

W wyniku realizowanych przez władze miasta inwestycji w budżecie 2021 roku wystąpił 

deficyt budżetowy, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi:  

z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz emisji obligacji przychodowych. 

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 2021 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

za 2021 rok. 

Jak pokazano na rys. 5 deficyt budżetowy jest skutkiem zrealizowanych inwestycji. Prawa 

strona wykresu przedstawia źródła sfinansowania deficytu.  

4.4 Zadłużenie Gminy Miasta Radomia 

Zadłużenie Gminy Miasta Radomia na koniec 2021 roku wynika z zaciągniętych kredytów, 

pożyczek i emisji papierów wartościowych w 2021 roku i w latach poprzednich. Zgodnie z uchwałą 

budżetową na rok 2021 zaplanowano sfinansowanie deficytu budżetowego ze środków 

pochodzących z kredytu oraz emisji obligacji. Oprócz tego zaplanowano również spłatę zobowiązań 

zaciągniętych w latach poprzednich, i których zapłata zgodnie z podpisanymi umowami przypadła 

na 2021 rok. Wielkości te miały swoje odzwierciedlenie w rozchodach budżetu i wynosiły 68 167 

992 zł. Wykonaną kwotę rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych z zaciągniętych pożyczek, 

kredytów oraz wykupu papierów wartościowych wraz ze źródłami ich finansowania przedstawia rys. 

6. 

Rys. 6. Rozchody budżetu wraz ze źródłami finansowania w 2021 roku 

  

 

 

 

 

 

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

za 2021 rok. 
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W 2021 roku rozchody budżetu zostały sfinansowane z emisji obligacji komunalnych, które 

zostały uruchomione na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LI/448/2021z dnia 25 stycznia 2021 

roku. Na kwotę wykonanych rozchodów budżetu w 2021 roku składały się spłacone wielkości 

kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych: 

• kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 26 667 992 zł, 

• kredyt z Banku PEKAO S.A. – 9 000 000 zł, 

• kredyt z Banku PKO B.P. S.A. – 13 000 000 zł, 

• kredyt z konsorcjum banków Pekao S.A./BGK – 10 000 000 zł,  

• obligacje Bank Gospodarstwa Krajowego – 9 500 000 zł.  

Dług Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2021wyniósł 818 554 665 zł, co stanowiło 

55,19% dochodów ogółem. Zadłużenie z poszczególnych tytułów przedstawiało się następująco: 

• zaciągnięte kredyty i pożyczki – 572 234 581 zł, 

• wyemitowane obligacje komunalne – 246 268 000 zł, 

• zobowiązania wymagalne – 52 084 zł. 

Na powyższą kwotę składają się następujące pożyczki, kredyty i wykup papierów 

wartościowych: 

• kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (I umowa) – 176 343 938,93 zł, którego spłata 

kończy się w 2029 roku, 

• kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (II umowa) – 172 250 000 zł, którego spłata 

kończy się w 2037 roku, 

• kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (III umowa) – 140 000 000 zł, którego spłata 

kończy się w 2045 roku, 

• kredyt z Banku PKO B.P. S.A. – 2 000 000 zł, którego spłata kończy się w 2022 roku, 

• kredyt z Banku BGK – 46 440 642 zł, którego spłata kończy się w 2031 roku, 

• kredyt z konsorcjum Banków PEKAO S.A./BGK – 35 200 000 zł, którego spłata kończy się 

w 2031 roku, 

• wykup obligacji z Banku BGK – 140 815 000 zł, których wykup ostatniej serii przypada na 

2030 rok . 

• wykup obligacji z Banku Pekao S.A. – 58 000 000 zł, których wykup ostatniej serii przypada 

na 2028 rok . 

• wykup obligacji przychodowych z Banku Pekao S.A. – 47 453 000 zł, których wykup 

ostatniej serii przypada na 2036 rok . 

• Na dzień 31.12.2021 występują zobowiązania wymagalne w kwocie 52 084 zł.  

4.4.1 Kształtowanie się Indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia w 2021 roku 

Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia stanowi główną część Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasta Radomia. Wynika on z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacja 

ta jest najważniejszym elementem łączącym budżet miasta z wieloletnia prognozą finansową w 
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trakcie trwania roku budżetowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wskaźnik musi być 

spełniony w każdym roku objętym WPF, przy czym zmiany dokonywanie w planie budżetu podczas 

roku mają wpływ na jego poziom.  

Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to 

wskaźnik planowany, na który składają się planowane w danym roku budżetowym rozchody z tytułu 

spłaty rat kapitałowych z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, 

wydatki na obsługę długu i potencjalne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Wielkość 

ta podzielona jest przez planowaną wysokość dochodów bieżących pomniejszonych o wysokość 

dotacji bieżących. Drugą część relacji stanowi dopuszczalny wskaźnik, na który składa się nadwyżka 

operacyjna pomniejszona o poniesione wydatki na obsługę długu dochody i wydatki związane z 

programami współfinansowanymi ze środków UE, i powiększona o sprzedaż majątku oraz 

podzielona przez dochody bieżące skorygowane o wysokość dotacji bieżących. Wartość 

dopuszczalnego wskaźnika obliczana jest jako średnia z ostatnich trzech lat.  

Na wykresie 7 przedstawiono Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wg stanu na dzień 

1 stycznia 2021 roku. 

Wykres 7. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wg stanu na dzień 1.01.2021 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Radomia na lata 2021-2045 . 

Jak wskazano na wykresie 7 planowany wskaźnik na początku roku budżetowego kształtował 

się na poziomie niższym niż wskaźnik dopuszczalny. Oznacza to, że relacja wynikająca z art. 243 

ustawy o finansach publicznych była spełniona.   

W toku wykonywania budżetu Indywidualny Wskaźnik Obsługi Zadłużenia pozostawał na 

bezpiecznym poziomie świadczącym o tym, że Gmina Miasta Radomia jest w stanie terminowo 

spłacać swoje zobowiązania i pokrywać wydatki na jego obsługę. Kształtowanie się wartości 

wykonanego wskaźnika po zakończeniu roku budżetowego przedstawia wykres 8. 

Wykres 8. Kształtowanie się Indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia wg stanu na dzień 

31.12.2021 roku 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Radomia na lata 2021-2045. 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, na dzień 31.12.2021 wyniósł 6,88%. 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyniósł, według stanu na dzień 31.12.2021 – 6,78%. 

Zgodnie z przedstawionymi wartościami planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań był 

niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Wartości wskaźników w latach 2022-2023 

wynikały z operacji finansowych dokonywanych w ostatnim kwartale 2021 roku i polegały na 

przedpłacie zaciągniętych zobowiązań w 2021 roku w kwocie 10 000 000 zł, których spłaty przypadały 

na 2 kolejne lata odpowiednio po 5 000 000 zł, a także były wynikiem zmian w budżecie 2021 roku.  
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Część V. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Radomiu w 2021 roku 

 

I n f o r m a c j a 

z realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Radomiu 

podjętych w 2021 roku 

Nr Uchwały w sprawie Sposób realizacji 
14 stycznia 2021 r. 

1 
Uchwała nr L/444/2021 w sprawie przedłużenia do 15 listopada 2021 roku terminów 
płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, 
maju i czerwcu 2021 roku. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 15.01.2021 r. poz. 336 i jest w trakcie realizacji (okres 
stosowania do 31 grudnia 2021 roku). 

2 
Uchwała nr L/445/2021 w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Regionalnej Izby 
Obrachunkowej.  

Uchwała została zrealizowana.  

Nr Uchwały w sprawie Sposób realizacji 
25 stycznia 2021 r. 

1 
Uchwała nr LI/446/2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 
rok. 

Uchwała została zrealizowana.  

2 
Uchwała nr LI/447/2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Radomia na lata 2021 – 2045. 

Uchwała została zrealizowana. 

3 
Uchwała nr LI/448/2021 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta 
Radomia oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Uchwała jest w trakcie realizacji.  

4 

Uchwała nr LI/449/2021 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii 
dalszego rozwoju Gminy Miasta Radomia – Radom 2030. 

Zgodnie z harmonogramem załączonym do przedmiotowej Uchwały  
w miesiącu lutym rozpoczęto procedurę powołania członków do Zespołu ds. 
Strategii. W tym celu zostało wystosowane pismo do Pani Kingi Bogusz – 
Przewodniczącej Rady Miejskiej z zaproszeniem dla Radnych Miasta Radomia 
do udziału w przedmiotowym Zespole. Odpowiedź na pismo wpłynęła w dniu 
05.02.2021r. Ponadto rozpoczęto procedurę związaną z wyborem wykonawcy 
opracowania. W tym celu opracowane zostały założenia do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Nadmieniam, iż zgodnie z harmonogramem pełna 
realizacja uchwały ma nastąpić do końca 2021 r. 
 

5 

Uchwała nr LI/450/2021 w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Radomia  
do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na 
utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasta Radomia. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i będzie realizowana na przestrzeni 
roku budżetowego, po uprzednim zawarciu porozumienia  
z Wojewodą Mazowieckim, określającego zasady powierzenia Gminie Miasta 
Radomia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Radomia 
w roku bieżącym. Porozumienie przygotowuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 
Warszawie. 
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6 

Uchwała nr LI/451/2021 uchylająca uchwałę nr XXXV/316/2020 Rady Miejskiej w 
Radomiu z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i 
zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. 
Energetyków z przeznaczeniem pod budowę hali magazynowej z zapleczem 
szkoleniowo-biurowo-socjalnym. 

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało zakończone.  

7 

Uchwała nr LI/452/2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Obrony 
Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w XI 
Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w 
Radomiu, ul. 11 Listopada 27. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

8 

Uchwała nr LI/453/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Kozia Góra - Północ”. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 29.01.2021r. poz. 792. Trwają prace proceduralne 
związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

9 

Uchwała nr LI/454/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w 
rejonie ulic Ciemnej, Górnej i Juliusza Słowackiego  
w Radomiu. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 29.01.2021r. poz. 793. Uchwała będzie realizowana po 
uprzednim złożeniu przez Inwestora wniosku  
o pozwolenie na budowę. 

10 
Uchwała nr LI/455/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2020 rok. 

Sprawozdanie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 29.01.2021r. poz. 794. 

11 
Uchwała nr LI/456/2021 w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego w dniu 29.01.2021r. poz. 795. 

12 

Uchwała nr LI/457/2021 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na rok 2022. 
 
 
 
 
 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 29.01.2021r. poz. 796. Zgodnie z zapisami Uchwały od 
dnia 15 lutego 2021r. rozpocznie się etap składania przez mieszkańców Radomia 
propozycji inwestycji i zadań do budżetu na rok 2022 oraz ich weryfikacja przez 
merytoryczne wydziały, biura, jednostki i spółki miejskie. 

13 

Uchwała nr LI/458/2021 w sprawie wyrażenia zgody Radomskiemu Szpitalowi 
Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu na użyczenie 
Totalizatorowi Sportowemu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie części nieruchomości 
Szpitala w celu utworzenia i organizacji szpitala tymczasowego dla chorych na SARS-
CoV-2. 
 

W dniu 01.02.2021r. po podpisaniu z Totalizatorem Sportowym umowy  
o współpracę w zakresie organizacji i zapewnienia funkcjonowania szpitala 
tymczasowego, Radomski Szpital Specjalistyczny protokołami przekazał w 
użyczenie: I nieruchomość o powierzchni 615 m2  
i nieruchomość II o powierzchni 3641 m2 w celu realizacji zadania, organizacji i 
zapewnienia funkcjonowania szpitala tymczasowego. 

14 
Uchwała nr LI/459/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta 
Radomia. 

Wykonanie Uchwały powierzone zostało Przewodniczącej Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

15 
Uchwała nr LI/460/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta 
Radomia. 

Wykonanie Uchwały powierzone zostało Przewodniczącej Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

16 
Uchwała nr LI/461/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji. Wykonanie Uchwały powierzone zostało Przewodniczącej Rady Miejskiej w 

Radomiu. 
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17 
Uchwała nr LI/462/2021 w sprawie przekazania petycji według właściwości. Wykonanie Uchwały powierzone zostało Przewodniczącej Rady Miejskiej w 

Radomiu. 

18 
Uchwała nr LI/463/2021 w sprawie przekazania petycji według właściwości. Wykonanie Uchwały powierzone zostało Przewodniczącej Rady Miejskiej w 

Radomiu. 
Nr Uchwały w sprawie Sposób realizacji 
28 stycznia 2021r. 

1 

Uchwała nr LII/464/2021 w sprawie zwolnienia z I raty płatnej do 31 stycznia 2021 r. 
oraz przedłużenia do 31 grudnia 2021 r. terminu wniesienia opłat za korzystanie z 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, płatnych do 31 maja i do 30 września 
2021 r. w lokalach gastronomicznych na terenie Miasta Radomia. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 29.01.2021r. poz. 797. Uchwała wejdzie w życie 13 lutego 
2021 r. i będzie realizowana do 31 grudnia 2021 r. 
Jednocześnie do Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego w Radomiu zostało 
skierowane pismo w sprawie ustalenia zmian w sposobie księgowania zwolnień i 
zmian terminów płatności opłat za korzystanie  
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przyznanych przedsiębiorcom 
prowadzącym lokale gastronomiczne ze sprzedażą napojów alkoholowych. 

Nr Uchwały w sprawie Sposób realizacji 
22 lutego 2021r. 

1 
Uchwała nr LIII/480/2021 w sprawie przekazania petycji według właściwości. Wykonanie Uchwały powierzone zostało Przewodniczącej Rady Miejskiej w 

Radomiu. 

2 

Uchwała nr LIII/479/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 470/2017 Rady Miejskiej w 
Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta 
Radomia zmienionej Uchwałą Nr 593/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 
grudnia 2017 r. oraz Uchwałą  
Nr XXXI/263/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. 
 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 04 marca 2021r. poz. 1846 i wchodzi w życie  
z dniem jej ogłoszenia.  

3 

Uchwała nr LIII/478/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju  
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących  
w posiadaniu Wodociągów Miejskich w Radomiu Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością na lata 2021 - 2025. 
 

Uchwała została przekazana w dniu 02 marca 2021r. Spółce celem  
jej realizacji zgodnie z właściwością. 

4 

Uchwała nr LIII/477/2021 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji  
Do spraw Polityki Senioralnej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady 
Miejskiej w Radomiu. 

W związku z wejściem w życie zmian w Statucie Miasta Radomia dokonano 
ustalenia składu osobowego nowoutworzonej Komisji  
ds. Polityki Senioralnej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady 
Miejskiej w Radomiu.  

5 

Uchwała nr LIII/476/2021 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji  
Do spraw Polityki Senioralnej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady 
Miejskiej w Radomiu. 
 

W związku z wejściem w życie zmian w Statucie Miasta Radomia powołano 
przewodniczącego Komisji ds. Polityki Senioralnej i Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi Rady Miejskiej w Radomiu.  



117 
 

6 
Uchwała nr LIII/475/2021 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 
Radomia. 

Wykonanie Uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 
Radomia (Pani Teresie Grodzińskiej) powierzone zostało Przewodniczącej Rady 
Miejskiej w Radomiu. 

7 
Uchwała nr LIII/474/2021 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 
Radomia. 

Wykonanie Uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 
Radomia (Panu Józefowi Mariańskiemu) powierzone zostało Przewodniczącej 
Rady Miejskiej w Radomiu. 

8 

 
Uchwała nr LIII/473/2021 w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta 
Radomia w 2021 r.’’. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. Zadania określone w Programie będą 
realizowane na bieżąco w 2021 roku. Uchwała została ogłoszona  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu  
04 marca 2021r., poz. 1845. 

9 
Uchwała nr LIII/472/2021 w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno - 
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta 
Radomia na lata 2021 – 2025. 

Uchwała jest realizowana na bieżąco. 

10 
Uchwała nr LIII/471/2021 w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań 
psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie  
na terenie Gminy Miasta Radomia na lata 2021 – 2025. 

Uchwała jest realizowana na bieżąco. 

11 
Uchwała nr LIII/470/2021 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta 
Radomia na 2021 rok. 

Uchwała jest realizowana na bieżąco.  

12 

Uchwała nr LIII/469/2021 w sprawie pokrycia straty netto Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego za rok obrotowy 2019. 

W dniu 04 marca 2021r. przekazana została do Wydziału Księgowości 
dyspozycja o przekazanie środków dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 
im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu na pokrycie straty netto. Wypłata 
środków ma nastąpić w terminie do dnia 12 marca 2021r.  

13 

Uchwała nr LIII/468/2021 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu 
rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 
 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 04 marca 2021r., poz. 1844 i wchodzi w życie  
14 dni od daty ogłoszenia, tj. w dniu 18 marca 2021r.  

14 

Uchwała nr LIII/467/2021 określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Miasta Radomia lub jej jednostkom organizacyjnym. 
 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 04 marca 2021r., poz. 1843 i wchodzi w życie  
14 dni od daty ogłoszenia, tj. w dniu 18 marca 2021r. 

15 
Uchwała nr LIII/466/2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Radomia na lata 2021 – 2045. 
 

Uchwała została zrealizowana.  

16 
Uchwała nr LIII/465/2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 
2021 rok. 

Uchwała została zrealizowana i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego w dniu 04 marca 2021r., poz. 1842. 

Nr Uchwały w sprawie Sposób realizacji 
29 marca 2021r. 
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1 
Uchwała nr LV/501/2021 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 
Regulaminowej i Spraw Radnych Rady Miejskiej w Radomiu. 

Uchwałą dokonano ustalenia składu osobowego Komisji Regulaminowej  
i Spraw Radnych Rady Miejskiej w Radomiu.  

2 
Uchwała nr LV/500/2021 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 
Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu. 

Uchwałą dokonano ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Rady 
Miejskiej w Radomiu. 

3 
Uchwała nr LV/499/2021 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, 
Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu. 

Uchwałą dokonano ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Sportu  
i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu. 

4 
Uchwała nr LV/498/2021 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu. 

Uchwałą dokonano ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji Rady Miejskiej w Radomiu. 

5 
Uchwała nr LV/497/2021 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji  
Do spraw Polityki Senioralnej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady 
Miejskiej w Radomiu. 

Uchwałą dokonano ustalenia składu osobowego Komisji Do spraw Polityki 
Senioralnej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miejskiej w 
Radomiu. 

6 

Uchwała nr LV/496/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
"Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023"  
za 2020 rok. 

Uchwałą zostało przyjęte sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu 
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i 
Porządku Publicznego na lata 2019-2023” za 2020 rok. Uchwała została 
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 12 
kwietnia 2021r. poz. 3153. 

7 
Uchwała nr LV/495/2021 w sprawie zapewnienia przez Placówkę Opiekuńczo-
Wychowawczą "Słoneczny Dom" w Radomiu wspólnej obsługi dla Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Radomiu przy ul. Rwańskiej 10. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco.  

8 
Uchwała nr LV/494/2021 w sprawie utworzenia i wyposażenia w majątek Placówki 
Opiekuńczo - Wychowawczej w Radomiu przy ul. Rwańskiej 10 oraz nadania jej 
statutu. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 

9 
Uchwała nr LV/493/2021 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Placówki 
Rodzinnej Nr 4 z siedzibą w Radomiu przy ul. Rwańskiej 10. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 

10 

Uchwała nr LV/492/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 428/2017 Rady Miejskiej w 
Radomiu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 
Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej / 
w Radomiu, nadania jej statutu oraz wskazania Centrum Usług Wspólnych Domów 
Pomocy Społecznej w Radomiu jako podmiotu wykonującego zadania centralnego 
zamawiającego. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 

11 

Uchwała nr LV/491/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w statutach domów 
pomocy społecznej w Radomiu stanowiących załączniki do Uchwały  
Nr 475/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie nadania 
statutów domom pomocy społecznej w Radomiu, zmienioną Uchwałą Nr 555/2017 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 października 2017 r. oraz Uchwałą Nr 
XVIII/167/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2019 r. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 

12 
Uchwała nr LV/490/2021 w sprawie określenia wzorów: wniosku  
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 12 kwietnia 2021r. poz. 3152 i będzie realizowana od 01 
lipca 2021 r. 
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13 
Uchwała nr LV/489/2021 w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 

14 
Uchwała nr LV/488/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju 
Pieczy Zastępczej dla Miasta Radomia na lata 2021 – 2023. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 

15 

Uchwała nr LV/487/2021 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla 
miasta Radomia na lata 2021 – 2026 z perspektywą do roku 2030”. 

Program ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2021 – 2026  
z perspektywą do roku 2030” został opublikowany na stronie www.bip.radom.pl 
w zakładce „Środowisko”/Plany i programy i będzie realizowany zgodnie z 
przyjętym harmonogramem.  
Zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 
2021 r. poz. 247), został przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska w Warszawie oraz Mazowieckiemu Państwowemu Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Sanitarnemu w Warszawie 

16 

Uchwała nr LV/486/2021 w sprawie zawarcia 10-letniej umowy użyczenia 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, położonych  
w Radomiu przy ulicy Ciborowskiej, w granicach istniejącego ogrodzenia,  
z przeznaczeniem pod boisko sportowe. 

Przygotowywanie umowy użyczenia.  

17 

Uchwała nr LV/485/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w 
drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia 
położonej w Radomiu przy ul. Andrzeja Stanikowskiego składającej się z działek 
oznaczonych nr ewidencyjnym 75 i 76 (Obr. 0080-Żakowice, ark. 114), na rzecz 
dzierżawcy. 

Trwają obecnie przygotowania do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu 
notarialnego z dzierżawcą wymienionej w Uchwale nieruchomości.  

18 

Uchwała nr LV/484/2021 w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o 
zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryterium pierwszeństwa, dodatkowych 
kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz 
obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych położonych przy ul. Tytoniowej w 
Radomiu w ramach programu „Mieszkanie Plus”. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 12 kwietnia 2021r. poz. 3151. 
Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Radomiu  
przy współpracy z PFR Nieruchomości przygotowuje procedurę naboru 
wniosków. 

19 

Uchwała nr LV/483/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/435/2020 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszarów miasta Radomia. 

Trwają prace proceduralne związane z opracowaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

20 
Uchwała nr LV/482/2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Radomia na lata 2021 – 2045. 

Uchwała została zrealizowana.  

21 
Uchwała nr LV/481/2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 
2021 rok. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 12 kwietnia 2021r. poz. 3150 i została zrealizowana. 

Nr Uchwały w sprawie Sposób realizacji 
26 kwietnia 2021r. 

http://www.bip.radom.pl/
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1 

Uchwała nr LVI/510/2021 w sprawie wykonywania przez Gminę Miasta Radomia 
działalności w zakresie telekomunikacji dla realizacji celu publicznego polegającego 
na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych z 
terenu Gminy Miasta Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz w celu 
przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2. 

Trwają prace nad przystąpieniem do realizacji. Wydział Teleinformatyczny 
przygotowuje niezbędną dokumentację, w tym projekt Regulaminu kontynuacji 
usługi dostępu do miejskiego Internetu powstałego w ramach projektu 
„Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym”. Po zakończeniu trwałości ww. projektu będzie możliwe 
przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej obecnych użytkowników celem 
ewentualnej kontynuacji zapewnienia usługi dostępu do sieci Internet. 

2 

Uchwała nr LVI/509/2021 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej  
w Radomiu Nr 755/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia cen  
i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej  
w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty 
manipulacyjnej. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 06 maja 2021 roku, poz. 4068 i wejdzie w życie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 
 

3 

Uchwała nr LVI/508/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w ramach lokalnego programu Gminy 
Miasta Radomia "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat  
i trybu ich pobierania. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 06 maja 2021 roku, poz. 4067.  
Prowadzone są aktualnie przygotowania do realizacji postepowań 
administracyjnych w przedmiocie przyznania świadczeń w formie opieki 
wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych w miejscu  
ich zamieszkania 

4 
Uchwała nr LVI/507/2021 w sprawie ustanowienia lokalnego Programu Gminy 
Miasta Radomia "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 
 

5 
Uchwała nr LVI/506/2021 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na rok 2021. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 06 maja 2021 roku, poz. 4066 i została zrealizowana. 

6 

Uchwała nr LVI/505/2021 w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii 
drogi krajowej tj. drogi nr 9 – ul. Żółkiewskiego (od ul. Warszawskiej do al. Wojska 
Polskiego) w mieście Radom. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 06 maja 2021 roku, poz. 4065 i wejdzie w życie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 
 

7 
Uchwała nr LVI/504/2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Radomia na lata 2021 – 2045. 

Uchwała została zrealizowana. 

8 
Uchwała nr LVI/503/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta 
Radomia na 2021 rok. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 06 maja 2021 roku, poz. 4064 i została zrealizowana. 

9 
Uchwała nr LVI/502/2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 
2021 rok. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 06 maja 2021 roku, poz. 4063 i została zrealizowana. 

Nr Uchwały w sprawie Sposób realizacji 
31 maja 2021r. 
1 Uchwała nr LVII/531/2021 w sprawie przekazania petycji według właściwości. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

2 

Uchwała nr LVII/530/2021 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego  
w Radomiu- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Radomiu. 

Zgodnie z art. 53a ust. 4 ustawy o działalności leczniczej na podstawie złożonego 
raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej, podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-
finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Na sesji Rady 



121 
 

Miejskiej w Radomiu w dniu  
31 maja 2021 r. Uchwałą nr LVII/530/2021 Rada Miejska w Radomiu, 
pozytywnie oceniła sytuację ekonomiczno-finansową Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego. 

3 
Uchwała nr LVII/529/2021 w sprawie wyrażenia woli utworzenia  
i przystąpienia Gminy Miasta Radomia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi 
Radomskiej. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. Z uwagi na długoterminowy charakter 
realizacji uchwały, podzielona została na etapy.  

4 

Obwieszczenie nr LVII/528/2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w 
sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 10 czerwca 2021r., pod pozycją 5231. 
Obwieszczenie LVII/528/2021 dotyczy ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr 
279/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia  
24 listopada 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia (Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego z 2018r. poz. 9155)  
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXXVIII/348/2020 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2020r., która jest realizowana. 

5 

Uchwała nr LVII/527/2021 w sprawie nadania nazwy oraz zmiany przebiegu ulic w 
mieście Radomiu. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 10 czerwca 2021r., pod pozycją 5230 i wejdzie  
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 25 czerwca 2021 roku. 
Informacja o nadaniu nazwy dla ulicy zostanie rozesłana do instytucji  
i jednostek w Radomiu. 
Zaktualizowaniu ulegnie również „Wykaz nazw, ulic i placów m. Radomia”  
oraz „Kopia mapy ulic i placów m. Radomia w skali 1:20 000”, umieszczony na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Radomiu (Rejestry, ewidencje, archiwa).  

6 

Uchwała nr LVII/526/2021 zmieniająca uchwałę NR XLVI/418/2020 Rady Miejskiej 
w Radomiu z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości 
opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym 
oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z 
drogi. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 10 czerwca 2021r., pod pozycją 5229, wchodzi  
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i będzie realizowana na bieżąco  
do końca 2021 roku. 

7 

Uchwała nr LVII/525/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiej 
Rady Seniorów. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 10 czerwca 2021r., pod pozycją 5228 i wchodzi  
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  

8 

Uchwała nr LVII/524/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 719/2018 Rady Miejskiej w 
Radomiu z dnia 2 lipca 2018 r. 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 została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 10 czerwca 2021r., pod pozycją 5227 i jest realizowana na 
bieżąco . 
 

9 
Uchwała nr LVII/523/2021 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Starodrzew 
Nowego Ogrodu w Radomiu”. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 10 czerwca 2021r., pod pozycją 5226. Przedmiotowa 
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uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Informacja w 
przedmiotowej sprawie zostanie przekazana do Zakładu Usług Komunalnych, 
Wydziału Gospodarki Komunalnej  
i Lokalowej oraz do Miejskiego Konserwatora Przyrody, celem podjęcia działań 
w odniesieniu do drzew objętych ww. uchwałą w zakresie posiadanych 
kompetencji. 

10 

Uchwała nr LVII/522/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Miasta Radomia w 2021 
roku. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 10 czerwca 2021r., pod pozycją 5225. Przedmiotowa 
uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Zadania 
wynikające z uchwały będą wykonywane przez Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji Spółka z o.o. w Radomiu w terminie  
od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.07.2021 r. 

11 
Uchwała nr LVII/521/2021 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 10 czerwca 2021r., pod pozycją 5224, wejdzie  
w życie w dniu 25 czerwca 2021 r. i będzie na bieżąco realizowana. 

12 

Uchwała nr LVII/520/2021 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 została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 10 czerwca 2021r., pod pozycją 5223, wejdzie  
w życie w dniu 25 czerwca 2021 r. i będzie na bieżąco realizowana. 

13 
Uchwała nr LVII/519/2021 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 10 czerwca 2021r., pod pozycją 5222, wejdzie  
w życie w dniu 25 czerwca 2021 r. i będzie na bieżąco realizowana.  

14 
Uchwała nr LVII/518/2021 w sprawie zawarcia umowy użyczenia lokalu położonego 
w Radomiu przy ul. Lubońskiego 2, dla Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rodzin 
„Nowe Perspektywy. 

Uchwała została przekazana do Miejskiego Zarządu Lokalami  
w Radomiu celem realizacji. 

15 
Uchwała nr LVII/517/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 447/2017 Rady Miejskiej w 
Radomiu z dnia 27.03.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Stara Wola Gołębiowska” w Radomiu. 

Trwają prace proceduralne związane z opracowaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

16 

Uchwała nr LVII/516/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę 
Miasta Radomia dla Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Uchwała jest w trakcie realizacji, została podjęta w związku z zamiarem 
zawarcia, przez Gminę Miasta Radomia z Województwem Mazowieckim, umowy 
w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług 
utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i 
portalu Wrota Mazowsza. Projekt umowy przedłożony przez Departament 
Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie, przewiduje przekazanie wkładu własnego 
partnerów przedsięwzięcia  
w formie dotacji celowej na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Umowa została podpisana przez wskazane w niej osoby tj. Prezydenta Miasta 
Radomia przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta  
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i odesłana drogą elektroniczną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 10 czerwca 2021r., pod pozycją 5221 

17 

Uchwała nr LVII/515/2021 w sprawie zmiany Uchwały LIII/467/2021 Rady Miejskiej 
w Radomiu z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Radomia lub jej jednostkom 
organizacyjnym. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 10 czerwca 2021r., pod pozycją 5220 i wchodzi  
w życie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. w dniu 25 czerwca 2021 r. 

18 
Uchwała nr LVII/514/2021 w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego w dniu 10 czerwca 2021r., pod pozycją 5219 i jest  
w trakcie realizacji. 

19 
Uchwała nr LVII/513/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta 
Radomia na 2021 rok. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 10 czerwca 2021r., pod pozycją 5218 i została 
zrealizowana.  

20 
Uchwała nr LVII/512/2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Radomia na lata 2021 – 2045. 

Uchwała została zrealizowana. 

21 
Uchwała nr LVII/511/2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 
2021 rok. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 10 czerwca 2021r., pod pozycją 5217 i została 
zrealizowana. 

Nr Uchwały w sprawie Sposób realizacji 
24 czerwca 2021r. 

1 

Uchwała nr LVIII/532/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika 
upamiętniającego Radomski Czerwiec '76. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia tj. 24 czerwca 2021 r.  
Pomnik upamiętniający Radomski Czerwiec '76 będzie posadowiony przez 
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Radomskiego na działce wskazanej w 
załączniku do uchwały, na podstawie porozumienia  
z dysponentem gruntu oraz po zebraniu przez Komitet środków finansowych. 

28 czerwca 2021r. 

1 
Uchwała nr LIX/533/2021 w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Radomia 
wotum zaufania. 

 

2 
Uchwała nr LIX/534/2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 
2021 rok. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 06 lipca 2021 roku, poz. 5951 i została zrealizowana. 
 

3 
Uchwała nr LIX/544/2021 w sprawie zmiany imienia Publicznej Szkoły Podstawowej 
Nr 17 w Radomiu, ul. Czarnoleska 10. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Dyrektor placówki został 
poinformowany o podjęciu przedmiotowej uchwały. 

4 

Uchwała nr LIX/543/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Gminie Miasta Radomia na rok szkolny 2021/2022. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 06 lipca 2021 roku, poz. 5956 i wejdzie w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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5 
Uchwała nr LIX/542/2021 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla 
Miasta Radomia na lata 2021-2023. 

Uchwała jest realizowana na bieżąco. 

6 
Uchwała nr LIX/541/2021 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Placówki 
Rodzinnej Nr 7 z siedzibą w Radomiu przy ul. Wieniawskiego 5. 

Realizacja uchwały odbywa się na bieżąco. Zarządzeniem Nr 2626/2021 
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 08 lipca 2021r. wyznaczono osoby 
upoważnione do przeprowadzenia likwidacji jednostki. 

7 
Uchwała nr LIX/540/2021 w sprawie zmiany podziału środków  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez 
powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku. 

Uchwała jest realizowana na bieżąco. 

8 

Uchwała nr LIX/539/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Miasta Radomia w 2021 
roku 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 06 lipca 2021 roku, poz. 5955. Zadania wynikające z 
realizacji uchwały wykonuje Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. 

9 

Uchwała nr LIX/538/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 164/2007 Rady Miejskiej w 
Radomiu z dnia 29.08.2007 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej w Radomiu - w celu przekształcenia w jednostkę budżetową 
(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2007 r. Nr 185, poz. 5165). 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 06 lipca 2021 roku, poz. 5954 i wejdzie w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego tj. 21 lipca 2021r. 

10 

Uchwała nr LIX/537/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 755/2018 Rady Miejskiej w 
Radomiu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia cen  
i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej  
w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty 
manipulacyjnej. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 06 lipca 2021 roku, poz. 5953 i wejdzie w życie  
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.  

11 

Uchwała nr LIX/536/2021 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. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 06 lipca 2021 roku, poz. 5952 i wejdzie w życie  
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

12 
Uchwała nr LIX/535/2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Radomia na lata 2021 – 2045. 

Uchwała została zrealizowana. 

13 
Uchwała nr LIX/554/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta 
Radomia. 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej  
w Radomiu. 

14 
Uchwała nr LIX/553/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta 
Radomia. 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej  
w Radomiu. 

15 
Uchwała nr LIX/552/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego 
Zarządu Lokalami w Radomiu. 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej  
w Radomiu. 
 

16 
Uchwała nr LIX/551/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta 
Radomia. 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej  
w Radomiu. 

17 
Uchwała nr LIX/550/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Radomiu. 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej  
w Radomiu. 

18 
Uchwała nr LIX/549/2021 w sprawie przyjęcia projektu zmian Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radomia. 

Uchwała jest w trakcie realizacji i została przesłana do spółki Wodociągi Miejskie 
w Radomiu Sp. z o.o. oraz przekazana do właściwego miejscowo Dyrektora 
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Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie, celem zaopiniowania. 

19 

Uchwała nr LIX/548/2021 w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-
finansowej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Radomiu- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Radomiu. 

Uchwała została zrealizowana. 

20 

Uchwała nr LIX/547/2021 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. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 06 lipca 2021 roku, poz. 5959 i wejdzie w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. Dyrektor placówki został poinformowany o podjęciu 
przedmiotowej uchwały. 

21 

Uchwała nr LIX/546/2021 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 
nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta 
Radomia. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 06 lipca 2021 roku, poz. 5958 i wejdzie w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych zostali 
poinformowani o podjęciu przedmiotowej uchwały. 

22 

Uchwała nr LIX/545/2021 w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia 
Specjalnej Nr 8 w Radomiu, aleja Józefa Grzecznarowskiego 15 i włączenia jej w skład 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu, 
aleja Józefa Grzecznarowskiego 15. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 06 lipca 2021 roku, poz. 5957 i wejdzie w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. Dyrektor placówki został poinformowany o podjęciu 
przedmiotowej uchwały. 

Nr Uchwały w sprawie Sposób realizacji 
23 lipca 2021r. 

1 

Uchwała nr LX/555/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 
polegającego na emisji obligacji przychodowych oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu. 

Uchwała jest w trakcie realizacji.  

2 
Uchwała nr LX/556/2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 
2021 rok. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 17 sierpnia 2021 roku, poz. 7275 i została zrealizowana.  

3 

Uchwała nr LX/557/2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Radomia na lata 2021 – 2045. 

Uchwała została zrealizowana. 

4 
Uchwała nr LX/558/2021 w sprawie skierowania skargi kasacyjnej  
do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W dniu 30 lipca 2021r. skarga 
została wysłana do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Radomiu. 

Nr Uchwały w sprawie Sposób realizacji 
04 sierpnia 2021r. 

1 
Uchwała nr LXII/559/2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 
2021 rok. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 17 sierpnia 2021 roku, poz. 7276 i została zrealizowana. 
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2 
Uchwała nr LXII/560/2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Radomia na lata 2021 – 2045. 

Uchwała została zrealizowana. 

Nr Uchwały w sprawie Sposób realizacji 
30 sierpnia 2021r. 

1 
Uchwała nr LXIII/573/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 Radomiu. 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej  
w Radomiu.  

2 
Uchwała nr LXIII/572/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy 
stacji kolejowej położonej w Radomiu. 

Uchwała została zrealizowana – przesłana do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro 
Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej pismem z dnia 01 września 2021r.  

3 
Uchwała nr LXIII/571/2021 w sprawie skierowania skargi kasacyjnej do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Skarga kasacyjna została przekazana do Biura Podawczego Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie, Wydziału Zamiejscowego w Radomiu w dniu 02 
września 2021r.  

4 

Uchwała nr LXIII/570/2021 w sprawie nadania nazwy dla ogólnodostępnego 
placu położonego w Radomiu. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 03 września 2021 roku, poz. 7719 i wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia, tj. 18 września 2021 roku. Informacja o nadaniu nazwy dla ulicy 
zostanie rozesłana do instytucji i jednostek w m. Radomiu. Zaktualizowaniu ulegnie 
również „Wykaz nazw, ulic i placów m. Radomia” oraz „Kopia mapy ulic i placów m. 
Radomia w skali 1:20 000”, umieszczony na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (Rejestry, ewidencje, 
archiwa). 

5 
Uchwała nr LXIII/569/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela 
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. 

Treść Uchwały została przekazana do wykorzystania Dyrektorowi Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. 

6 

Uchwała nr LXIII/568/2021 w sprawie: wykonywania przez Gminę Miasta 
Radomia działalności w zakresie telekomunikacji dla realizacji celu publicznego 
polegającego na świadczeniu usług HotSpot dla użytkowników końcowych. 

Wydział Teleinformatyczny Urzędu Miejskiego w Radomiu przygotował niezbędną 
dokumentację oraz przeprowadził procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, 
w wyniku którego został wybrany wykonawca oraz zawarta została umowa na 
realizację zadania pn.: „Publiczny Internet dla każdego na terenie Gminy Miasta 
Radomia”. Przewidywana data realizacji zadania to 22 października 2021r. 

7 

Uchwała nr LXIII/567/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr LV/490/2021 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia wzorów: 
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji  
o dochodach gospodarstwa domowego. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 03 września 2021 roku, poz. 7718 i jest realizowana na bieżąco. 

8 
Uchwała nr LXIII/566/2021 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do 
„Rewitalizacja" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Radomiu. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. Planowane jest w najbliższym możliwym terminie 
zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w celu wniesienia aportu 
przez Gminę Miasta Radomia do Spółki.  

9 

Uchwała nr LXIII/565/2021 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania umowy 
dzierżawy zawartej w dniu 10 sierpnia 2020 roku pomiędzy Gminą Miasta 
Radomia a F.P.H.U. "FENIKS" Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu,  
na okres do 11 lat. 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miejskiego w Radomiu 
przygotował aneks do umowy zgodnie z podjętą Uchwałą.  
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10 
Uchwała nr LXIII/564/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potkanów – etap I”. 

Trwają prace proceduralne związane z opracowaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

11 
Uchwała nr LXIII/563/2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Radomia na lata 2021 – 2045. 

Uchwała została zrealizowana.  

12 
Uchwała nr LXIII/562/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy 
Miasta Radomia na 2021 rok. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 03 września 2021 roku, poz. 7717 i została zrealizowana. 

13 
Uchwała nr LXIII/561/2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej 
na 2021 rok. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 03 września 2021 roku, poz. 7716 i została zrealizowana. 

Nr Uchwały w sprawie Sposób realizacji 
27 września 2021r. 

1 
Uchwała nr LXIV/589/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi  
na Prezydenta Miasta Radomia. 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej  
w Radomiu. 

2 
Uchwała nr LXIV/588/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi  
na Prezydenta Miasta Radomia. 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej  
w Radomiu. 

3 
Uchwała nr LXIV/587/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku. 
 

Uchwała została zrealizowana. 

4 
Uchwała nr LXIV/586/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi  
na Prezydenta Miasta Radomia. 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej  
w Radomiu. 

5 
Uchwała nr LXIV/585/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi  
na Prezydenta Miasta Radomia. 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej  
w Radomiu. 

6 
Uchwała nr LXIV/584/2021 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji 
Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej  
w Radomiu. 

Uchwała została zrealizowana.  

7 

Uchwała nr LXIV/583/2021 w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia. Uchwała jest w trakcie realizacji.  
 

8 
Uchwała nr LXIV/582/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Stara Wola Gołębiowska – etap I” w Radomiu. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 07 października 2021 r., poz. 8554 i wejdzie  
w życie 14 dni po jej ogłoszeniu, tj. 22 października 2021 r. 

9 

Uchwała nr LXIV/581/2021 w sprawie wprowadzenia zmian  
do Uchwały Nr XLV/399/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.10.2020r. w 
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla 
przewoźników i operatorów, zasad i warunków korzystania oraz stawki opłat za 
korzystanie z przystanków komunikacyjnych. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 07 października 2021 r., poz. 8553 i wejdzie  
w życie 14 dni po jej ogłoszeniu, tj. 22 października 2021 r. 
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10 

Uchwała nr LXIV/580/2021 w sprawie zmiany Uchwały  
Nr 279/2003 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 07 października 2021 r., poz. 8552. 
Uchwała została przekazana do Miejskiego Zarządu Lokalami  
w Radomiu celem realizacji oraz do „Rewitalizacja” Sp. z o.o.  
w Radomiu. 

11 

Uchwała nr LXIV/579/2021 w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata 2021-2024". 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 07 października 2021 r., poz. 8551 i wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała jest w trakcie realizacji. Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy  
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U.2021.710 z późn. zm.), z realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia się radzie gminy.  

12 

Uchwała nr LXIV/578/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy  
w mieście Radomiu. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 07 października 2021 r., poz. 8550 i wejdzie  
w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, tj. 22 października 2021 r. 
Informacja o nadaniu nazwy dla ulicy zostanie rozesłana do instytucji i jednostek w 
m. Radomiu. Zaktualizowaniu ulegnie również „Wykaz nazw, ulic i placów m. 
Radomia” oraz „Kopia mapy ulic i placów m. Radomia w skali 1:20 000”, 
umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Radomiu (Rejestry, ewidencje, archiwa).  

13 

Uchwała nr LXIV/577/2021 w sprawie zmiany podziału środków  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej w 2021 roku. 
 

Uchwała jest realizowana na bieżąco. 

14 

Uchwała nr LXIV/576/2021 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radomia. 

Uchwała jest w trakcie realizacji i została przesłana do Spółki Wodociągi Miejskie w 
Radomiu Sp. z o.o. oraz przekazana  
do właściwego miejscowo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, celem zaopiniowania.  

15 
Uchwała nr LXIV/575/2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Radomia na lata 2021 – 2045. 
 

Uchwała została zrealizowana.  

16 

Uchwała nr LXIV/574/2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej 
na 2021 rok. 
 
 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 07 października 2021 r., poz. 8549. 
Uchwała została zrealizowana. 

Nr Uchwały w sprawie Sposób realizacji 
25 października 2021r. 

1 
Uchwała nr LXV/600/2021 w sprawie przekazania skargi według właściwości. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej  

w Radomiu. 
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2 
Uchwała nr LXV/599/2021 w sprawie przekazania skargi według właściwości. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej  

w Radomiu. 

3 
Uchwała nr LXV/598/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Radomiu. 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej  
w Radomiu. 

4 
Uchwała nr LXV/597/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej  
w Radomiu. 

5 
Uchwała nr LXV/596/2021 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w 
uchwale z dnia 27.09.2021 r. Nr LXIV/583/2021 w sprawie zmiany Statutu Miasta 
Radomia. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 08 listopada 2021 r., poz. 9591. 

6 
Uchwała nr LXV/595/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  
od dnia 01 stycznia 2022r. i od tego dnia będzie realizowana.  

7 

Uchwała nr LXV/594/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Województwem Mazowieckim dotyczącego 
zasad prowadzenia punktu katechetycznego. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą  
od dnia 01 września 2021r., przedmiotowe porozumienie zostanie podpisane 
zgodnie z zapisami w Uchwale.  

8 
 Uchwała nr LXV/593/2021 w sprawie uchwalenia statutu jednostki budżetowej - 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

9 

Uchwała nr LXV/592/2021 w sprawie zmiany uchwały  
nr LI/449/2021 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii 
dalszego rozwoju Gminy Miasta Radomia – Radom 2030. 

Zgodnie z harmonogramem załączonym do Uchwały,  
w dniu 08 listopada 2021r. zakończono procedurę wyboru wykonawcy opracowania 
dokumentu, który niezwłocznie po podpisaniu umowy przystąpi do prac związanych 
z opracowaniem projektu strategii. Pełna realizacja Uchwały ma nastąpić w II 
kwartale 2022 roku.  

10 

Uchwała nr LXV/591/2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Radomia na lata 2021 – 2045. 

Uchwała została zrealizowana.  

11 

Uchwała nr LXV/590/2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 
2021 rok. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 08 listopada 2021 r., poz. 9590 i została zrealizowana. 

Nr Uchwały w sprawie Sposób realizacji 
29 listopada 2021r. 

1 
Uchwała nr LXVIII/623/2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2021 – 2045. 

Uchwała została zrealizowana.  

2 
Uchwała nr LXVIII/622/2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej 
na 2021 rok.  

Uchwała została zrealizowana. 

3 
Uchwała nr LXVII/621/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta 
Radomia. 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej  
w Radomiu. 
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4 
Uchwała nr LXVII/620/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej postulatu 
zmiany przepisów o SPPN w Radomiu. 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej  
w Radomiu. 

5 
Uchwała nr LXVII/619/2021 w sprawie przekazania skargi według właściwości. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej  

w Radomiu. 

6 
Uchwała nr LXVII/618/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 
Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu. 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej  
w Radomiu. 

7 

Uchwała nr LXVII/617/2021 w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXXIX/371/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 czerwca 2020 r. w 
sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania  
i pozbawiania oraz ustalenia wysokości stypendiów sportowych. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 08 grudnia 2021r. poz. 11070. Uchwała  
wejdzie w życie z dniem 01 stycznia 2022 r. Wszystkie zainteresowane kluby 
sportowe zostały poinformowane o najważniejszych zmianach wprowadzonych 
daną uchwałą. Na stronie internetowej miasta Radomia została opublikowana treść 
uchwały. Jej realizacja nastąpi z chwilą aktualizacji kwot o przyznanie stypendiów 
sportowych na 2022 rok przez zainteresowane kluby sportowe.  

8 

Uchwała nr LXVII/616/2021 w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za 
usunięcie i parkowanie usuniętego pojazdu na parkingu strzeżonym oraz 
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 08 grudnia 2021r. poz. 11069 i wchodzi w życie  
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Uchwała będzie realizowana na bieżąco w 
2022 roku. 

9 

Uchwała nr LXVII/615/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta 
Miasta Radomia. 

Uchwała została zrealizowana. 

10 

Uchwała nr LXVII/614/2021 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych. Uchwała została zrealizowana. 

11 

Uchwała nr LXVII/613/2021 w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście 
Radomiu. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 08 grudnia 2021r. poz. 11068 i wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia, tj. 23 grudnia 2021r. 
Informacja o nadaniu nazwy dla ronda zostanie rozesłana do instytucji  
i jednostek w m. Radomiu. Zaktualizowaniu ulegnie również „Wykaz nazw, ulic i 
placów m. Radomia” oraz „Kopia mapy ulic i placów m. Radomia w skali 1:20000”, 
umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Radomiu (Rejestry, ewidencje, archiwa).  

12 

Uchwała nr LXVII/612/2021 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum 
Usług Wspólnych Oświaty w Radomiu dla publicznych przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Miasta Radomia i nadania jej statutu. 

Uchwała została przekazana do publicznych przedszkoli i wchodzi w życie  
z dniem podjęcia.  

13 

Uchwała nr LXVII/611/2021 w sprawie zmiany podziału środków  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 
przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej w 2021 roku. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco.  
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14 

 Uchwała nr LXVII/610/2021 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. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 08 grudnia 2021r. poz. 11067 i wchodzi w życie  
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

15 

Uchwała nr LXVII/609/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 755/2018 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia cen  
i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej  
w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty 
manipulacyjnej. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 08 grudnia 2021r. poz. 11066 i wchodzi w życie  
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

16 

Uchwała nr LXVII/608/2021 w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na 5 
sektorów wywozowych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 08 grudnia 2021r. poz. 11065. Uchwała wejdzie  
w życie w dniu 22 grudnia 2021r. i będzie realizowana na bieżąco.  

17 

Uchwała nr LXVII/607/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radomia. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 08 grudnia 2021r. poz. 11064 i została przesłana  
do Spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu celem realizacji. 

18 

Uchwała nr LXVII/606/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia obszaru doliny rzeki Mlecznej 
- „Piotrówka”. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 08 grudnia 2021r. poz. 11063 i wchodzi w życie  
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 23 grudnia 2021r. 

19 

Uchwała nr LXVII/605/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 383/2012 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina rzeki 
Mlecznej - Malczew”. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

20 

Uchwała nr LXVII/604/2021 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. 

Uchwała została zrealizowana. 

21 

Uchwała nr LXVII/603/2021 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 
Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu. 

Uchwała została zrealizowana. 

22 

Uchwała nr LXVII/602/2021 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 
Gospodarki, Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej  
w Radomiu. 

Uchwała została zrealizowana. 

23 

Uchwała nr LXVII/601/2021 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki, Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej  
w Radomiu. 

Uchwała została zrealizowana. 

Nr Uchwały w sprawie Sposób realizacji 
14-15 grudnia 2021r. 

1 
Uchwała nr LXIX/624/2021 Rada Miejska w Radomiu w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 408/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Radomiu oraz ustalenia cen 

Uchwała została przekazana do realizacji Cmentarzowi Komunalnemu  
w Radomiu.  
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grobów i płyt, cen usług pogrzebowych i stawek opłat cmentarnych 
obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu. 

2 
Uchwała nr LXIX/625/2021 Rada Miejska w Radomiu w sprawie dokonania 
zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2021 rok. 

Uchwała została zrealizowana. 

20 grudnia 2021r. 

1 
Uchwała nr LXX/648/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta 
Radomia. 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej  
w Radomiu. 

2 
Uchwała nr LXX/647/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta 
Radomia. 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej  
w Radomiu. 

3 

Uchwała nr LXX/646/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Gminą Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu) a Powiatem 
Lipskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu organizacji publicznego 
transportu zbiorowego. 

Przedmiotowa uchwała dotyczy zawarcia porozumienia między Gminą Miasta 
Radomia a Powiatem Lipskim w sprawie organizacji publicznego transportu 
drogowego przez wspomniany powiat na terenie Gminy Miasta Radomia. Powiaty 
planują uruchomienie linii autobusowych z Lipska do Radomia i to dany powiat 
będzie organizatorem transportu zbiorowego, także na terenie Radomia, w zakresie 
uruchomionych linii autobusowych. Dla Gminy Miasta Radomia taka formuła nie 
powoduje dodatkowych kosztów ani obowiązków. Podobne porozumienia są 
formułą niestosowaną wcześniej w Radomiu i wynikającą z ustawy z dnia 16 maja 
2019 roku o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej (Dz. U. 2021 poz. 717). Samorządy - organizatorzy linii 
autobusowych z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 
muszą zawrzeć stosowne porozumienia z samorządami, przez których teren dana 
linia przebiega. Organizatorem przewozów będzie powiat lipski.  

4 

Uchwała nr LXX/645/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Gminą Miasta Radomia (miastem na prawach powiatu) i Powiatem 
Grójeckim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu 
zbiorowego. 

Przedmiotowa uchwała dotyczy zawarcia porozumienia między Gminą Miasta 
Radomia a Powiatem Grójeckim w sprawie organizacji publicznego transportu 
drogowego przez wspomniany powiat na terenie Gminy Miasta Radomia. Powiat 
planuje uruchomienie linii autobusowych z Grójca do Radomia i to dany powiat 
będzie organizatorem transportu zbiorowego, także na terenie Radomia, w zakresie 
uruchomionych linii autobusowych. Dla Gminy Miasta Radomia taka formuła nie 
powoduje dodatkowych kosztów ani obowiązków. Podobne porozumienia są 
formułą niestosowaną wcześniej w Radomiu i wynikającą z ustawy z dnia 16 maja 
2019 roku  
o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej (Dz. U. 2021 poz. 717). Samorządy - organizatorzy linii autobusowych z 
dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych muszą zawrzeć 
stosowne porozumienia z samorządami, przez których teren dana linia przebiega. 
Organizatorem przewozów będzie powiat grójecki.  

5 
Uchwała nr LXX/644/2021 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2021-2025". 

Uchwała została wdrożona do realizacji. 
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6 
Uchwała nr LXX/643/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta 
Radomia. 

Uchwała została zrealizowana. 

7 

Uchwała nr LXX/642/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości diet dla radnych. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 28 grudnia 2021 r., poz. 12393 i została zrealizowana.  

8 

Uchwała nr LXX/641/2021 w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek oraz 
przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami na 
terenie miasta Radomia. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 28 grudnia 2021r., poz. 12392.  
Uchwała wejdzie w życie 11 stycznia 2022r. i będzie obowiązywała wszystkich 
przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy  
w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Radomia. Zostanie podpięta pod 
informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Radomiu, dotyczące uzyskania licencji na taksówkę. Prawidłowość oznakowania 
pojazdów taksówek będzie weryfikowana podczas kontroli. 

9 

Uchwała nr LXX/640/2021 w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz 
określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i 
bagażu taksówkami na terenie miasta Radomia. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 28 grudnia 2021r., poz. 12391. 
Uchwała wejdzie w życie 11 stycznia 2022r. i będzie obowiązywała wszystkich 
przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy  
w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Radomia. Zostanie podpięta pod 
informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Radomiu, dotyczące uzyskania licencji na taksówkę. Prawidłowość oznakowania 
pojazdów taksówek będzie weryfikowana podczas kontroli. 

10 

Uchwała nr LXX/639/2021 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć niektórych nauczycieli i obniżania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznania 
zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 28 grudnia 2021 r., poz. 12390 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dyrektorzy 
szkół i placówek oświatowych zostali poinformowani o podjęciu przedmiotowej 
uchwały.  

11 

Uchwała nr LXX/638/2021 w sprawie rozwiązania Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Tadeusza Kościuszki 7 oraz 
utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu, ul. 
Tadeusza Kościuszki 7. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 28 grudnia 2021 r., poz. 12389 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

12 

Uchwała nr LXX/637/2021 w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów 
uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta 
Radomia. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 28 grudnia 2021 r., poz. 12388 i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

13 

Uchwała nr LXX/636/2021 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy 
Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok. 

Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu  
Miejskiego w BIP, w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą  
od 1 stycznia 2022 r. Program Współpracy Gminy Miasta Radomia  
z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok, przyjęty ww. uchwałą,  
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będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 r., a sprawozdanie z jego realizacji 
zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Radomiu  
do dnia 31 maja 2023 r. 

14 

Uchwała nr LXX/635/2021 w sprawie zmiany podziału środków  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 
przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej w 2021 roku. 

Uchwała została zrealizowana. Wydatkowano kwotę 8 784 597,92 zł, 
co stanowi 99,66% ogólnej otrzymanej kwoty. 

15 

Uchwała nr LXX/634/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr LV/490/2021 Rady 
Miejskiej z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia wzorów: wniosku o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji  
o dochodach gospodarstwa domowego. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 28 grudnia 2021 r., poz. 12387 i jest realizowana  
od dnia 1 stycznia 2022 roku. 

16 

Uchwała nr LXX/633/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Skarbem Państwa - Państwowym 
Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radom. 

Trwają obecnie przygotowania do zawarcia umowy zamiany w formie aktu 
notarialnego.  

17 

Uchwała nr LXX/632/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej – Malczew –  
etap I”. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 28 grudnia 2021 r., poz. 12386 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, tj. 12 stycznia 
2022 roku.  

18 

Uchwała nr LXX/631/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej przy ul. hm. kpt. Eugeniusza Stasieckiego w Radomiu. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 31 grudnia 2021 r., poz. 12601 i wchodzi w życie  
z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

19 

Uchwała nr LXX/630/2021 w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy Miasta 
Radomia, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 28 grudnia 2021 r., poz. 12385 i została zrealizowana. 

20 

Uchwała nr LXX/629/2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Radomia na lata 2021 – 2045. 

Uchwała została zrealizowana. 

21 

Uchwała nr LXX/628/2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 
2021 rok. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 28 grudnia 2021 r., poz. 12384 i została zrealizowana. 

22 

Uchwała nr LXX/627/2021 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Radomia na lata 2022 – 2045. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. 

23 

Uchwała nr LXX/626/2021 - Uchwała Budżetowa na rok 2022. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 28 grudnia 2021 r., poz. 12383 i jest w trakcie realizacji. 
 

29 grudnia 2021r. 
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1 

Uchwała nr LXXI/649/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy 
Miasta Radomia na 2021 rok. 

Uchwała została zrealizowana.  
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Część VI. Informacja o realizacji zadań własnych gminy i 

powiatu nieobjętych dokumentami strategicznymi 

6.1 Edukacja publiczna 

Edukacja publiczna jest kluczowa dla budowania kapitału społecznego, rozwoju 

ekonomicznego i wiedzy. To dzięki edukacji poszerzają się horyzonty i rozwijają nowe gałęzie 

przemysłu, technologii i humanistyki. Edukacja publiczna jest czynnikiem podnoszącym 

poziom życia, nie tylko przez zdobywanie wartościowych na rynku pracy umiejętności, ale 

również przez budowanie kapitału kulturowego.  

Do zadań własnych gminy wynikających z art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności 

zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej. Ponadto z Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

r. o samorządzie powiatowym wynikają zadania publiczne powiatu o charakterze 

ponadgminnym - art. 4 ust. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o 

charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. 

W zakresie edukacji publicznej informacje za rok 2021 prezentują się następująco: 

6.1.1. Przedszkola publiczne w latach 2014-2021 

Rok szkolny Ilość 

przedszkoli 

Liczba oddziałów 

miejsc dzieci oddziałów tym: 

integracyjnych/specjalnych 

2014/2015 22 (w tym 1 w ZSP) 3945 3827 163; 3 oddz. specjalne, 11 integracyjnych 

2015/2016 22 (w tym 1 w ZSP) 3925 3882 163; 3 oddz. specjalne, 12 integracyjnych 

2016/2017 22 (w tym 1 w ZSP) 4242 4204 177; 3 oddz. specjalne, 14 integracyjnych 

2017/2018 22 (w tym 1 w ZSP) 

oraz 1 PP  

Nr 18 Specjalne 

5112 5105 214; 3 oddz. specjalne, 19 integracyjnych 

2018/2019 23 (w tym 1 w ZSP) 

oraz 1 PP  

Nr 18 Specjalne 

5470 5470 234; 3 oddz. specjalne, 19 integracyjnych 

2019/2020 26 (w tym 4 w 

ZSP) oraz 1 PP  

Nr 18 Specjalne 

5913 5890 250; 9 oddz. specjalnych, 25 

integracyjnych 

2020/2021 26 (w tym 4 w 

ZSP) oraz 1 PP  

Nr 18 Specjalne 

5971 5768 264; 15 oddz. specjalnych, 26 

integracyjnych 
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2021/2022 26 (w tym 4 w 

ZSP) oraz 1 PP  

Nr 18 Specjalne 

5996 5940 266; 15 oddz. specjalnych, 23 

integracyjne 

 

Na terenie miasta funkcjonuje 26 przedszkoli publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, w tym: 

• 21 przedszkoli samodzielnych, 

• 4 przedszkola funkcjonujące w zespołach szkolno-przedszkolnych, 

• 1 przedszkole specjalne wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek 

Oświatowych.  

Na podstawie danych liczbowych zauważalny jest wzrost liczby miejsc i wychowanków 

w przedszkolach. W roku szkolnym 2021/2022 uruchomiono 2 nowe oddziały przedszkolne 

dla dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

zapewniono opiekę i naukę w 23 przedszkolnych oddziałach integracyjnych. 

Od 1 września 2021 roku 90 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych jest poza 

siedzibami macierzystych placówek. 

6.1.2 Szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta 

Radomia 

W 2021 roku uczniowie realizowali obowiązek szkolny w 31 publicznych szkołach 

podstawowych, w tym:  

• w 4 mieszczących się w zespołach szkolno-przedszkolnych tj. Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 18 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

Nr 1, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym Nr 2, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Lotników Polskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 i 

Publicznej Szkole Podstawowej Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 oraz w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 

Integracyjnej im. Jana Pawła II, 

• oddziały integracyjne funkcjonowały w 11 szkołach podstawowych: Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego, Publicznej 

Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Długosza, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka, Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego, Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 

Henryka Sienkiewicza, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Lotników Polskich, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 im. 
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Adama Jerzego Czartoryskiego, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 13 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 

22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 

29 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego. 

• na terenie Gminy funkcjonuje ponadto 3 Publiczne Szkoły Podstawowe Specjalne. 

Obowiązek szkolny w wyżej wymienionych szkołach realizuje 15 623 uczniów. 

W publicznych szkołach podstawowych funkcjonują również oddziały wychowania 

przedszkolnego dla dzieci 6-cio letnich, w których odbywa się roczne obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne. W roku szkolnym 2021/22 w 19 publicznych szkołach 

podstawowych funkcjonuje 26 takich oddziałów, w tym 10 oddziałów integracyjnych, do 

których od września uczęszcza 538 dzieci. 

6.1.3 Szkoły ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miasta Radomia. 

• W Gminie Miasta Radomia funkcjonuje 11 liceów ogólnokształcących. 

• Kształcenie zawodowe odbywa się w technikach oraz szkołach branżowych: w 8 

szkołach zawodowych a także Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza 

Kościuszki, Centrum Kształcenia Zawodowego, Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym im. Janusza Korczaka oraz w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek 

Oświatowych. 

Do wyżej wymienionych szkół ponadpodstawowych uczęszcza 13 429 uczniów. 

6.1.4 Dowóz uczniów do szkół i placówek oświatowych 

W roku 2021 do szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Miasta Radomia dowożonych było ok. 130 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Ww. dowóz 

realizowany był Przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Radomiu. 37 dzieci 

dowożonych było przez rodziców, którzy na podstawie umowy otrzymywali zwrot kosztów 

paliwa. 

6.1.5 Przedszkola i szkoły niepubliczne funkcjonujące na terenie Gmina Miasta 

Radomia 

W ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia 

figurują wpisy: 

• 9 punktów przedszkolnych,  

• 29 przedszkoli,  

Do przedszkoli i punktów przedszkolnych uczęszcza 1 254 uczniów. 

• 8 szkół podstawowych 

Do szkół podstawowych uczęszcza 800 uczniów.  
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• 23 szkół ponadpodstawowych w tym 9 liceów. 

Do szkół ponadpodstawowych uczęszcza 3 812 uczniów w tym 1 174 do liceów 

ogólnokształcących. 

Ponadto w wyżej wymienionej ewidencji figurują:  

• 1 ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy,  

22 placówek kształcenia ustawicznego, 5 poradni psychologiczno – pedagogicznych,  

• 4 placówki oświatowo – wychowawcze,  

• 1 młodzieżowy ośrodek socjoterapii. 

6.1.6 Udzielanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych 

Udzielanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych realizowane jest w oparciu o 

uchwałę nr XXVI/224/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

W roku 2021 udzielono dotacji 9 szkołom podstawowym w tym 3 specjalnym, 27 

przedszkolom w tym 2 specjalnym, 6 punktom przedszkolnym, 26 szkołom 

ponadpodstawowym, 1 ośrodkowi rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczemu, 1 

młodzieżowemu ośrodkowi socjoterapii, 2 poradniom specjalistycznym. 

6.1.7 Kontrola niepublicznych jednostek oświatowych w zakresie prawidłowości 

pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji 

Zgodnie z dyspozycją art. 36 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz.U.2021.930 ze zm.) oraz § 4 uchwały nr XXVI/224/2019 Rady 

Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, 

niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystywania w 2021 roku przeprowadzono 21 kontroli w niepublicznych 

jednostkach oświatowych w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych 

dotacji.  

Biorąc pod uwagę zakres kontroli, dwie z nich dotyczyło wykorzystania dotacji zgodnie 

z celem wskazanym przez ustawodawcę. W obu przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. 

Pozostałe kontrole przeprowadzone były w zakresie prawidłowości pobierania dotacji na 

uczniów wykazywanych w informacjach składanych przez dotowane placówki. 

Nieprawidłowości stwierdzono w jednym przypadku. 

W 2021 roku przeprowadzono pięć kontroli w niepublicznych przedszkolach i punktach 

przedszkolnych. Pozostałe kontrole realizowane były w policealnych szkołach dla dorosłych.  

Ponadto, w ramach zadań dotyczących edukacji, zrealizowano następujące inwestycje: 



 
 

140 

• wybudowano i oddano do użytku salę gimnastyczną przy Publicznej Szkole Podstawowej 

Nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

• trwa realizacja robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania budynku 

byłej szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 11 na przedszkole z częścią poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

• przebudowano salę gimnastyczną w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Św. Kazimierza Królewicza, 

• wykonano plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 17 im. Jana Kochanowskiego, 

• wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 3 im. Jana Długosza, 

• przebudowano sanitariaty i wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną w II LO im. Marii 

Konopnickiej. 
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6.2 Kultura i kultura fizyczna 

6.2.1 Działania z zakresu kultury 

Działania z zakresu kultury prowadzone są na podstawie następujących przepisów 

i dokumentów: 

• Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 7 ust.1 pkt 9) (Dz.U. z 

2022 r., poz. 559), 

• Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (tj. Dz.U z 2020 poz. 194 z późn. zm.), 

• Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (tj. Dz.U. z 

2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (tj. Dz.U z 2018 

poz. 2337 ). 

Koncepcja programowa Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” na lata 2019 – 2026 i 

Program Kadencyjny Działania Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 

na okres od dnia 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2022 roku zostały zamieszczona w BIP w 

związku z art. 15 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w którym 

mowa, że z chwilą powołania dyrektora instytucji kultury program działania podaje się do 

publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej organizatora lub 

instytucji kultury.  

Działalność kulturalna w Radomiu prowadzona jest przez następujące instytucje 

kultury: 

Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” 

Program Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatru” obejmuje okres siedmiu lat kadencji 

dyrektora począwszy od 2019 roku do 2026 rok. Zgodnie z założeniami programowymi w 2021 

roku Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” prowadził działalność w trzech obiektach.  

W budynku przy ul. Parkowej oraz na Scenie Obozisko odbywały się wydarzenia, w 

których udział wzięło 392 uczestników. Były to m.in. spotkania tematyczne (z nauką, z 

psychologiem), koncerty: grupy Pod Strzechą i Norwid/Chopin – Sambor Dudziński i Marcin 

Wieczorek, monodram „Pieśń Humbaka”, szkolenia i warsztaty, „Kaidan - wieczór japońskich 

opowieści grozy”.  

Z kolei w obiekcie przy ul. Daszyńskiego Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” 

prowadzono zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji kulturalnej, w tym w Pracowni 

Nowych Mediów oraz organizowano cykliczne spotkania teatralne i warsztaty dla dzieci. Wiele 

przedsięwzięć kulturalnych instytucja udostępniała on-line z uwagi na sytuację 

epidemiologiczną.  
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Rok 2021 był ostatnim rokiem realizacji trzyletniego programu Bardzo Młoda Kultura 

2019-2021, którego operatorem w województwie mazowieckim był „Amfiteatr”.  

Zostały przygotowane dwa raporty na temat stanu edukacji z zakresu kultury 

w województwie i autoewaluacji podejmowanych działań.  

W ramach programu instytucja zorganizowała 11 szkoleń i warsztatów dla animatorów 

kultury, pedagogów i edukatorów, konkurs na realizację projektów z zakresu edukacji 

kulturowej, w którym wyłoniono 11 projektów, dofinansowanych na sumę 50.000 zł. Na 

zakończenie programu odbyła się podsumowująca konferencja podczas IV Mazowieckiego 

Konwentu Animatorów Kultury w Siedlcach.  

Wśród najważniejszych cykli wydarzeń organizowanych w 2021 roku należy wymienić: 

Kulturowo Otwarci, FREE(RA)DOM FESTIVAL, Nocne Harce, Festiwal Ogrodów, Fosa 

Pełna Kultury, Dziedziniec Rozmaitości, Wkręć się w teatr, Wkręć się w muzykowanie, Wkręć 

się w sztukę, Święta na warsztacie.  

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 odbyły się Targi Sztuki w Parku Jacka 

Malczewskiego.  

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Konkurs 

grantowy „Konwersja cyfrowa domów kultury” „Amfiteatr” otrzymał wsparcie finansowe w 

wysokości 149.800 zł z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Amfiteatr w sieci” 

na lata 2021 i 2022 r. Wydział Kultury przekazał na realizację tego zadania kwotę 25.000 zł.  

Instytucja prowadziła szeroką działalność w zakresie edukacji kulturalnej, skierowaną 

do różnych grup wiekowych, począwszy od przedszkolaków, aż po dorosłych, oferując różnego 

rodzaju zajęcia m.in. taneczne, ruchowe, plastyczne, pracownię nowych mediów, indywidualne 

i inne w tym szachy i teatr). Z zajęć włącznie w 48 grupach, korzystało 325 uczestników 

miesięcznie.  

Amfiteatr prowadziła również ożywioną współpracę z instytucjami kultury 

i organizacjami pozarządowymi z terenu Mazowsza i całego kraju. W minionym roku z środków 

Wydział Kultury został przygotowany projekt naprawczy estakady przy ul. Parkowej. Na ten cel 

została wydatkowana kwota 14.550 zł.  

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu  

Program kadencyjny działania Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w 

Radomiu obejmuje trzy sezony artystyczne tj. od dnia 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2022 

roku.  

Zgodnie z założeniami w 2021 roku Teatr Powszechny w Radomiu rozpoczął działania 

okołofestiwalowe Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego, który odbędzie się w 

2022 roku. Na kanale Facebook Teatru transmitowano mniej znane teksty Gombrowicza, 

czytane przez aktorów radomskich.  
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W Sali Kameralnej radomskiego teatru odbyła się debata literacka pt. „Czy literatura 

może wpływać na społeczeństwo?” którą poprowadził dramaturg i twórca adaptacji 

teatralnych Michał Pabian.  

Teatr Powszechny w Radomiu przy wsparciu Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli 

oraz Muzeum Plakatu w Wilanowie rozstrzygnął drugi, zamknięty już Konkurs na najciekawszy 

plakat Gombrowiczowski, który stał się wizytówką XIV Międzynarodowego Festiwalu 

Gombrowiczowskiego.  

W ramach cyklu „Wielcy Mistrzowie Sceny” na ekranie Teatru Powszechnego 

w Radomiu odbyły się prezentacje najwybitniejszych gombrowiczowskich przedstawień, m.in. 

„Trans-Atlantyk”, „Operetka”, „Biesiada u hrabiny Kotłubaj”. Prezentacje były poprzedzone 

rozmowami z artystami: Kaliną Cyz – dyrektorem Teatru telewizji i TVP, Wojciechem 

Malajkatem i Mariuszem Bonaszewskim.  

Na realizacje tych działań Teatr otrzymał dotację w wysokości 165.000 zł, z czego z 

Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu -135.000 zł i Wydziału - 30.000 zł.  

W 61. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych radomski teatr wystąpił ze spektaklem „BEA”, 

natomiast na Festiwalu Teatralnym w Warszawie ze spektaklem „Pomoc domowa”. Spektakl 

„Daszeńka” w ramach projektu „iTeatr dla Szkół” został zaprezentowany na żywo 

kilkudziesięciu tysiącom uczniów za pośrednictwem kodowanej transmisji internetowej.  

W okresie letnim Teatr aktywnie uczestniczył w festiwalu teatrów ulicznych „Ulica 

Teatralna” i zaprezentowała sceny pt. „Awanturki osobiste”.  

W 2021 roku Teatr zrealizował pięć premier, w tym: na dużej scenie „Pomoc Domowa”, 

„Chłopcy z Placu Broni” (spektakl otrzymał patrona Ministerstwa Edukacji Narodowej) 

„Ostatni”, „Wstyd” i na scenie kameralnej „mJarka się przebrała – 30 lecie pracy artystycznej 

Jarosława Rabendy”.  

Nadto wyprodukowano dwa spektakle przedpremierowe „Koniec świata będzie 

śmieszny”, „Duchy Conan Doyle’a”.  

TVP Kultura objęła swoim patronatem wszystkie wydarzenia organizowane przez Teatr 

w sezonie artystycznym 2021/2022 . 

Oprócz prezentacji teatralnych instytucja stale współpracowała ze szkołami. W okresie 

ferii zimowych zorganizowała konkurs pt. Mój dzień z Daszeńką. Prezentacje prac oraz 

ogłoszenie laureatów konkursu odbyło się podczas spotkania z aktorami na żywo na kanale 

Facebook.  

W ramach poprawy infrastruktury kultury w minionym roku w Teatrze wykonano część 

prac inwestycyjnych związanych z przebudową wszystkich istniejących węzłów sanitarnych i 

budową WC dla osób niepełnosprawnych. Na ten cel z Wydział Kultury została wydatkowana 

kwota 609.225,93 zł.  

Inne zadania zrealizowane przez Wydział Kultury w 2021 roku 
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Oprócz wyżej wymienionych instytucji kultury Miasto Radom jest organizatorem dla 

Radomskiej Orkiestry Kameralnej, „Łaźni” Radomskiego Klub Środowisk Twórczych i Galerii, 

Domu Kultury „Borki”, Domu Kultury „Idalin”, Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa 

Obywatelska” oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich.  

W roku 2021 na zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego Wydział Kultury 

wydatkował kwotę 23.845.977 zł., z czego kwotę 21.207.790 zł. przeznaczono na bieżącą 

działalność instytucji, na realizację wskazanych zadań 713.547 zł., w tym zadania zrealizowane 

ramach „Budżetu Obywatelskiego” 249.997 zł., na realizację zadań inwestycyjnych 1.804.645 

zł. oraz pozostałe zadania w zakresie kultury 119.995 zł.  

Wszystkie instytucje kultury w 2021 r. realizowały swoje zadania zgodnie 

z obowiązującymi statutami poprzez wprowadzanie i stosowanie różnorodnych form pracy 

mających na celu jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Radomia i 

okolic, a także całej Polski. Zadania te były realizowane m.in. poprzez promowanie 

amatorskiego ruchu artystycznego, prezentację i wspieranie dorobku artystów profesjonalnych 

i nieprofesjonalnych, wprowadzanie nowych form pracy, organizację imprez, prowadzenie 

warsztatów, tworzenie i realizację spektakli teatralnych, itp. Instytucje chętnie włączały się w 

organizację imprez miejskich, ogólnopolskich, a nawet o zasięgu międzynarodowym 

odbywających się w Radomiu. Do najważniejszych wydarzeń należy zaliczyć: koncert w ramach 

Wielkanocnego Festiwal Ludwiga van Beethovena, Święto Chleba, Fosa Pełna Kultury, 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia, Radom aRt Night, Ulica 

Teatralna, Uliczka Tradycji, Radom Fashion Show, Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką 

Żeglarska „Rafa”, Radomski Festiwal Jazzowy, Cafe Jazz Festiwal, Free(RA)DOM Festiwal, 

Ogólnopolskie Spotkania Filmowe Kameralne Lato, Międzynarodowy Festiwal Artystów 

Ulicznych i Precyzji, 46. Salon Zimowy – Ogólnopolskie Biennale Sztuki, II Mazowiecki 

Festiwal Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Jarmark Świąteczny i wiele 

innych.  

Radomska Orkiestra Kameralna 

Koncerty symfoniczne, kameralne i festiwalowe, a do tego audycje umuzykalniające dla 

dzieci i młodzieży to domena Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Program artystyczny 

instytucji to: osiem koncertów regularnych, piętnaście koncertów umuzykalniających, trzy 

letnie koncerty plenerowe w Muszli Koncertowej, dwa koncerty online (You Tube), pięć 

koncertów specjalnych. W ramach projektu HARVEY HOPE - DZIEŁA NIEDOKOŃCZONE 

Orkiestra zagrała trzy koncerty w Radomiu, Lublinie i Szczecinie. Realizacja projektu 

umożliwiła instytucji nagranie nowej płyty ze światowymi utworami Harveya Hope’a, która 

ukaże się w lipcu 2022 roku. Działający przy Orkiestrze amatorski Teatr „Proscenium” 

zorganizował koncert zaduszkowy poświęconym pamięci znanych radomian, którzy wpisali się 

w historię naszego miasta, a odeszli w 2021 roku. Orkiestra na co dzień współpracowała z 
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agencjami artystycznymi z całego kraju, instytucjami kultury w zakresie organizacji spektakli i 

koncertów dla dzieci i dorosłych.  

„Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria 

„Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria prowadził szeroką działalność 

wystawienniczą i koncertową. Zorganizowała 19 wystaw indywidualnych i zbiorowych, 

prezentując prace 144 artystów, 12 koncertów z udziałem 32 artystów oraz 22 koncerty 

plenerowe w Muszli Koncertowej z udziałem 212 wykonawców.  

W ramach Budżetu Obywatelskiego Łaźnia zrealizowała dwa projekty: 60 lat 

Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz Obrazy Jacka Malczewskiego w rozmiarze 

XXL – nowy szlak murali.  

Blisko 86 programów edukacyjnych o charakterze kulturalnym i informacyjnym 

zrealizowało działające w Łaźni Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji American Corner.  

Zaspokajaniem potrzeb zbiorowych w zakresie edukacji kulturalnej zajmują się w 

mieście Dom Kultury „Idalin” i Dom Kultury „Borki”.  

Dom Kultury „Idalin” 

Dom Kultury „Idalin” był realizatorem projektu „3xE dla wody: Etno, Edu, Eko” w 

ramach którego odbyły się zajęcia edukacyjne, warsztaty, konkurs plastyczny połączony z 

wystawą nadesłanych prac, piknik ekologiczny poświęcony ekologii i ochronie środowiska 

naturalnego. Projekt ten został zrealizowany dzięki grantowi z Funduszu Naturalnej Energii, 

skierowany był do uczniów radomskich szkół podstawowych i przedszkoli. 

W 100 rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ubiegłoroczne prezentacje 

recytatorskie „Poetae Noscuntur Oratores Fiunt” były poświęcone pamięci autora i jego 

twórczości.  

W sali wystawienniczej i on-line instytucja zorganizowała 6 wystaw m.in. malarstwa 

Agnieszki Żabińskiej, Witolda Tomasza Kowalskiego, Ewy Bieleckiej, oraz wystawy fotografii 

Roberta Sumińskiego i TREFA.  

We współpracy z Klubem Seniora odbył się kolejny Przegląd Twórczości Artystycznej 

Seniorów.  

W strukturze instytucji działa biblioteka skupiająca 2100 stałych czytelników, z usług 

której skorzystało w 2021 roku 100 czytelników, wypożyczając ponad 500 książek.  

Oprócz bezpłatnych zajęć wokalnych, muzycznych i teatralnych instytucja prowadziła 

także zajęcia odpłatne z plastyki i tańca.  

Przy domu kultury działają także Klub Kwadransowych Grubasów, Klub Modelarsko-

Historyczny „Sokół”, Grupa „Sttandard” zrzeszająca modularzy kolejowych, Klub Seniora i 

Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna.  

Za kwotę 19.680 zł została przygotowana dokumentacja przedprojektowa rozbudowy 

DK „Idalin”. Na ten cel z Wydziału Kultury została wydatkowana kwota 10.000 zł.  
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Dom Kultury „Borki” 

Dom Kultury „Borki” w 2021 roku był organizatorem i współorganizatorem 

96 przedsięwzięć, w tym koncertów, warsztatów, wystaw, konkursów, stand-up. Do 

najważniejszych należy zaliczyć cykl małych form teatralnych M-3; powiatowe konkursy: 

plastyczne, recytatorski; ferie i wakacje w mieście.  

W instytucji działają sekcje, grupy i koła zainteresowań z dziedziny muzyki, tańca, 

plastyki, teatru, fitnessu, rękodzieła artystycznego oraz kluby: aikido i seniora „Pszczółki”.  

W ramach projektu „Cyfrowe GOKI w podregionie radomskim” instytucja otrzymała 5 

zestawów komputerowych, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia 9 spotkań 

szkoleniowych - „Dziennikarstwo online” oraz „Bezpieczne zachowanie w sieci- w życiu 

prywatnym, społecznym oraz w edukacji”.  

Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” 

Od 2021 roku działalność Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” została 

poszerzona o działania w Kamienicy Deskurów. Na zorganizowanie i zagospodarowanie strefy 

kultura w kamienicy Deskurów z Wydziału Kultury zostały wydatkowane środki w wysokości 

280.264,30 zł. Środki te zostały wydatkowane na zakup wyposażenia wystawienniczego i 

biurowego oraz opracowanie koncepcji i wykonanie ekspozycji stałej w pomieszczeniach 

przeznaczonych na działania kulturalne i muzealne w kamienicy.  

Ponadto na bieżąco była prowadzona działalności w budynku głównym instytucji. Po za 

cyklicznymi imprezami, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych naszego 

miasta tj. Kaziki, Spotkania z Kulturą Żydowską „Ślad”, Radomki Festiwal Filozofii im. Leszka 

Kołakowskiego „Okna”, Uliczka Tradycji, Anima Urbis, Retrospotkania, instytucja zrealizowała 

wiele wystaw, warsztatów, spotkań historycznych i filmowych w ramach Klubu Dobrego Filmu 

i bajkowych niedziel, odbył się piknik rodzinny „Przestanek PRL”, warsztaty pisania reportaży 

pt. „Radom – miasta wolności”, wieczór literacki Adriana Szarego, cykl muzyczny „Resursa 

Music Drive” i wiele innych.  

Działający od 10 lat w Resursie Teatr „Resursa” zaprezentował publiczności dwa 

spektakle „Historie damsko-męskie”, i „Kartotekę” na podstawie twórczości Tadeusza 

Różewicza. Wideo relacje z wydarzeń instytucja zamieszczała na kanale YouTube, facebooku i 

stronie internetowej.  

Nakładem Resursy w 2021 roku ukazały się wydawnictwa: „Legenda o powstaniu 

Radomia” - kolorowanka, „Klucz świętego Kazimierza” – gra planszowa, „Raport z 

zagrożonego miasta. Opowiadania pandemiczne”.  

Ważne zadanie dla naszego miasta to nagranie Hejnału Miasta Radomia, który będzie 

odtwarzany zawsze podczas sesji rady miejskiej i ważnych wydarzeniach związanych z naszym 

miastem.  
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W ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 instytucja zakupiła i zamontowała za kwotę 

100.000 zł fotoplastykon. Został on usytułowany w Parku Kościuszki i zawiera fotografie 

dawnego Radomia.  

W budynku zabytkowym przy ul. Malczewskiego instytucja wykonała niezbędne prace 

remontowe i elektryczne w piwnicy. Na ten cel została wydatkowana z Wydziału Kultury kwota 

86.949,29 zł.  

Miejska Biblioteka Publiczna 

Jedną z najbardziej powszechnych i podstawowych form uczestnictwa w kulturze jest 

czytelnictwo. Szczególnie ważną rolę w jego rozwoju pełni biblioteka, która gromadzi 

różnorodne tematycznie księgozbiory i materiały biblioteczne, w tym materiały audiowizualne.  

Miejska Biblioteka Publiczna w minionym roku wzbogaciła swój księgozbiór o blisko 

13730 woluminów książek, w tym czasopisma oprawne.  

Od marca do 4 maja ubiegłego roku ze względu na sytuację pandemiczną 

i ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z czytelnikiem, Biblioteka wprowadziła nową usługę 

polegającą na umożliwieniu czytelnikom dostępu do baz ponad 60.000 ebooków. Dostępność 

do zbiorów bibliotecznych była możliwa po odebraniu z instytucji kodu dostępu.  

W 2021 r. w bibliotece zarejestrowanych było 21 006 czytelników, liczba wypożyczeń na 

zewnątrz 366 904, a na miejscu 33 901.  

W 2021 roku Biblioteka była organizatorem blisko 100 imprez, wydarzeń, w których 

udział wzięło 7081 uczestników (w tym 260 online).  

Nakładem Biblioteki ukazały się trzy publikacje „Radomski spacerownik literacki” 

autorstwa I. Michalskiej-Masiarz, M. Trojanowskiej, katalog wystawy „Herb Radomia. 

Tradycja i współczesność” oraz czwarty numer „Bibliotekarza Radomskiego”.  

Najważniejsze imprezy zorganizowane przez instytucję w 2021 roku to: Radomska 

Wiosna Literacka, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, Opętani Literaturą, 

Otwarty konkurs o Tytuł Mistrza Polskiej Ortografii, spotkania autorskie, wieczory poezji 

promocja wydawnictw regionalnych, prelekcje.  

W 2021 roku odbyła się inauguracja Nagrody Literackiej Miasta Radomia przyznawana 

co dwa lata autorom książek związanych z Radomiem i regionem poprzez tematykę lub osobę 

twórcy/twórców. Zgłoszonych zostało łącznie 38 książek (po 19 w każdej kategorii). Nagroda 

przyznana została w dwóch kategoriach: książka literacka dla Agnieszki Jelonek za „Koniec 

świata, umyj okna” i książka naukowa/popularnonaukowa dla Michała Nogasia za „Z 

niejednej półki. Wywiady”. Na ten cel zostały wydatkowane środki z Wydziału Kultury w 

wysokości 106.700 zł.  

Ponadto w instytucji odbyło się wiele spotkań autorskich, wystaw, lekcje biblioteczne i 

wycieczki po bibliotece. 
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Na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego instytucja otrzymała z Wydziału 

Kultury kwotę 150.000 zł. i wykonała biblioteczki plenerowe w centrum miasta oraz ławki 

literackie.  

Zostały zrealizowane dwa zadania inwestycyjne na kwotę ogółem 805.506,29 zł., w tym 

roboty budowlane związane z powstrzymaniem dalszej degradacji ścian budynku Miejskiej 

Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego oraz powstała koncepcja przebudowy i rozbudowy 

budynku Biblioteki wraz z budową altany ogrodowej. 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi ze środków Wydziału Kultury, 

w trybie konkursu, zostały przyznane dotacje celowe w ogólnej kwocie 119 994,68 zł. na 

realizację następujących zadań:  

• Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia,  

• II edycja Ulicy Teatralnej,  

• Radom aRt Night . 

W zakresie grobownictwa wojennego Wydział Kultury na bieżąco prowadził 

uzgadniania z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim i Polskim Czerwonym Krzyżem w 

zakresie ewidencji pochowanych żołnierzy radzieckich na kwaterze wojennej cmentarza przy 

ul. Warszawskiej 15. Na utrzymanie grobów i kwater wojennych na terenie Radomia w 2021 

roku Gmina Miasta Radomia otrzymała dotację w wysokości 40.000 zł od Wojewody 

Mazowieckiego. Dysponentem tych środków i wykonującym prace porządkowe był Zakład 

Usług Komunalnych w Radomiu.  

W 2021 r. Wydział Kultury prowadził współpracę z organizacjami kombatanckimi, 

szkołami, organizacjami pozarządowymi i jednostką wojskową w zakresie organizacji na 

terenie Radomia obchodów świąt państwowych i uroczystości rocznicowych. Organizował 

obchody kolejnych rocznic: wybuchu Powstania Styczniowego, Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych, zakończenia II Wojny Światowej, wybuchu II Wojny Światowej, 

uwolnienia więźniów z radomskiego więzienia Urzędu Bezpieczeństwa, agresji wojsk 

radzieckich na Polskę, Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Święto Wojska Polskiego, 

rocznica pierwszych masowych egzekucji przeprowadzonych w czasie II Wojny Światowej na 

Firleju, rocznica katastrofy pod Smoleńskiem, uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Narodowe 

Święto Niepodległości.  

 

6.2.2 Działania z zakresu kultury fizycznej 

Biuro Sportu w 2021 roku realizowało zadania własne gminy z zakresu kultury 

fizycznej, w tym w szczególności: 

• wsparcie oraz powierzenie zadań w zakresie kultury fizycznej poprzez udzielanie dotacji 

dla klubów sportowych i stowarzyszeń w tym na sport kwalifikowany i sport 

powszechny oraz system stypendialny, 
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• w ramach sportu kwalifikowanego udzielono dotacji na szkolenie sportowe dzieci i 

młodzieży dla 40 klubów sportowych i stowarzyszeń na kwotę 1 660,000 zł. W ramach 

trybu pozakonkursowego przyznano dotacje na realizację zadań z zakresu sportu na 

kwotę 157,156 zł (w tym na organizację 19 imprez sportowych), 

• sport powszechny realizowany był poprzez finansowanie programów skierowanych 

głównie do dzieci i młodzieży. Radomska Olimpiada Młodzieży (w 2021 roku z powodu 

panującej pandemii rozegrano 69 imprez i zawodów sportowych w 33 dyscyplinach, a 

wzięło w niej udział 1989 uczestników/uczniów), 

• realizowano powszechną naukę pływania (1820 dzieci ze szkół podstawowych klas II, 

zajęcia odbywały się w pływalniach Orka, Neptun i Delfin), 

• w ramach Budżetu Obywatelskiego przeprowadzono zadanie Nordic Walking, w 

którym wzięło udział 180 uczestników podczas 626 godzin zajęć oraz zadanie 

Zamłyniaki nakręcają z sąsiedztwa dzieciaki, w którym uczestniczyło 130 dzieci. 

• Gmina Miasta Radomia współpracowała z polskimi związkami sportowymi w zakresie 

realizacji programów sportowych tj. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w zapasach, 

Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki oraz Siatkarski Ośrodek Szkolny, 

• prowadzony był nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz ewidencja 

stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej i 

uczniowskich klubów sportowych działających na terenie Radomia. Łącznie na terenie 

miasta Radomia prowadzi działalność 130 kluby sportowe, w tym 32 to uczniowskie 

kluby sportowe, 

• co roku organizowana jest Gala Mistrzów Sportu. Dla najlepszych sportowców i 

trenerów przyznawane są nagrody i wyróżnienia. Kapituła wybiera najlepszych 10 

sportowców,  

5 trenerów, drużynę roku, imprezę roku, 3 nadzieje roku, sponsora roku, osobowość 

sportową roku oraz 3 osoby w kategorii „Serce dla sportu”, 

• realizowano zadanie jakim jest 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., 

• realizowano system stypendialny dla najlepszych drużyn ligowych reprezentujących 

wysoki poziom sportowy oraz najlepszych sportowców – medalistów mistrzostw w 

kategoriach junior młodszy, junior, młodzieżowiec i senior. Każdego roku ok. 300 osób 

pobiera stypendium sportowe w 15 dyscyplinach. 
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6.3. Promocja i turystyka 

Zadania z zakresu turystyki (Art. 7.1. pkt. 10 Ustawy o samorządzie gminnym) 

• prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Rwańskiej 16, 

• zrealizowanie ścieżki dydaktycznej po Plantach,  

• powołanie Lokalnej Organizacji Turystycznej,  

• druk promocyjnych materiałów turystycznych, 

• udział w targach turystycznych, 

• współpraca z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną. 

Zadania z zakresu promocji gminy (Art. 7.1. pkt 18 Ustawy o samorządzie gminnym) 

• organizacja i współorganizacja wydarzeń promocyjnych (m.in. Międzynarodowy 

Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji, Ogólnopolskie Spotkania Filmowe „Kameralne 

Lato”, Obchody 45. Rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec ‘76),  

• zakup i druk materiałów promocyjnych i reklamowych, 

• zakup pozostałych usług czynsz za stoisko promocyjne w galerii handlowej, zakup 

usługi przesyłania komunikatów SiSMS, 

• promocja Miasta Radomia w mediach 

Zadania zakresu promocji powiatu (Art. 4.1. pkt. 21 Ustawy o samorządzie powiatowym) 

• dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn.  

„Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza” 

Zadania z zakresu współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Art.7.1. pkt. 19 Ustawy o samorządzie 

gminnym)  

• Program Współpracy Gminy Miasta Radomia z organizacjami pozarządowymi. 

• Konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w 2021 r. z zakresu 

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. 

Rewitalizacja społeczna Miasta Kazimierzowskiego na terenie miasta Radomia. 

• Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w 2021 r. z 

zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. 

Animacje na trawce realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.  

6.4. Pomoc społeczna i zdrowie 

Opieka nad dziećmi do lat 4 

W roku 2021 realizowano zadanie publiczne pn.: Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia w roku 2020 na podstawie Ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Na ww. zadanie przeznaczono kwotę w 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/dzialalnosc-pozytku-publicznego-i-wolontariat-17030487/art-3


 

151 
 

wys. 1.170.000 zł. W wyniku procedury konkursowej przyznano na 2021 rok dotacje 

następującym podmiotom: 

• Żłobek i Przedszkole „Krasnal” Maria Wójcik, ul. Limanowskiego 31 26-600 Radom, 

kwota dotacji w wys. 780.000 zł, 

• Żłobek „Kacperek” Ewa Chojnacka, ul. Sobieskiego 1/4U 26-600 Radom, kwota dotacji 

w wys. 390.000 zł. 

Wykaz publicznych żłobków funkcjonujących w Radomiu, ich dane teleadresowe wraz 

dostępną liczbą miejsc w każdym z nich przedstawia poniższa tabela: 

 

PUBLICZNE ŻŁOBKI 

 

 

Nazwa żłobka  Dane teleadresowe  

Nazwa lub imię i 

nazwisko 

prowadzącego 

żłobek 

 

Liczba 

miejsc 

 

Liczba 

dzieci 

zapisanyc

h 

Liczb

a 

dzieci 

spoza 

miast

a 

Rado

mia 

1  

MIEJSKI 

ZESPÓŁ 

ŻŁOBKÓW 

,,RADOMIREK” 

ŻŁOBEK NR 1 

W RADOMIU 

 

ul. Polskiego Czerwonego 

Krzyża 13 26-600 Radom 

048 363 68 19 

@zlobek.radom@wp.pl  

 

www.radomirek.radom.p

l 

 

 

Gmina Miasta 

Radomia 

 

 

110 

 

 

110 

 

 

0 

2 MIEJSKI 

ZESPÓŁ 

ŻŁOBKÓW 

,,RADOMIREK” 

ŻŁOBEK NR 2 

W RADOMIU 

 

ul. Michałowska 7 

26-600 Radom 

048 363 68 19 

@zlobek.radom@wp.pl  

 

www.radomirek.radom.p

l  

 

 

Gmina Miasta 

Radomia 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

0 

 

RAZEM  

  

160 

 

 

160 

 

0 
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Informacje dla niepublicznych żłobków funkcjonujących w Radomiu kształtują się 

następująco: 

NIEPUBLICZNE ŻŁOBKI 

 

  

 

Nazwa żłobka  Dane tele-adresowe  

Nazwa lub imię i 

nazwisko 

prowadzącego 

żłobek 

 

Liczb

a 

miejs

c 

 

Liczba 

dzieci 

zapisanyc

h 

Liczba 

dzieci 

spoza 

miasta 

Radomia 

 

1. 

ŻŁOBEK i 

PRZEDSZKOLE 

KRASNAL  

MARIA WÓJCIK 

 

ul. B. Limanowskiego 31 

26-600 Radom 

048 363 18 18; 600 394 419  

@zlobek@krasnal.radom.pl 

www.krasnal.radom.pl 

 

Maria Wójcik 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

Brak  

danych 

 

2. 
KACPEREK 

ŻŁOBEK  

EWA 

CHOJNACKA 

ul. J. Sobieskiego 1 lok.4U 

26-600 Radom 

500 262 513 

@kacperek.radom@op.pl 

www.kacperek.radom.pl 

 

 

Ewa Chojnacka 

 

 

54 

 

 

 

 

54 

 

 

Brak 

danych 

3. 
KACPEREK - 

ŻŁOBEK  

EWA 

CHOJNACKA  

ul. Chałubińskiego 6 

26-600 Radom 

500 262 513 

@kacperek.radom@op.pl 

www.kacperek.radom.pl 

 

 

Ewa Chojnacka 

 

 

65 

 

 

 

 

65 

 

 

Brak 

danych 

4. 

ŻŁOBEK  

AKADEMIA 

MALUCHA 

 

ul. Miła 4/8 

26-600 Radom 

514 747 352 

@biuro@akademiamalucha.rad

om.pl 

www.akademiamalucha.radom.

pl 

 

Żłobek 

Akademia 

Malucha 

Daniel Figarski  

 

 

24 

 

 

16 

 

 

Brak 

danych 

5. 

ŻŁOBEK 

„KAJTUŚ” 

 

ul. Z. Nałkowskiej 4 

26-600 Radom 

694 214 250 

@kajtus.radom@interia.pl 

www.kajtus.radom.pl 

Przedsiębiorstw

o 

Wielobranżowe  

„KLAR-MAG“  

Magdalena 

Kwiatkowska 

 

29 

 

29 

 

Brak 

danych 

mailto:zlobek@krasnal.radom.pl


 

153 
 

6. NIEPUBLICZNY 

ŻŁOBEK 

SŁONECZNA 

KRAINA” 

 

ul. Ks. Skorupki 1 

26-600 Radom 

791 148 830 

@biuro@sloneczna-kraina.pl, 

www.sloneczna-kraina.pl 

 

Kwaśnik Danuta  

Edukacja Plus 

Firma Usługowo 

Szkoleniowa 

 

 

35 

 

 

15 

 

 

Brak 

danych 

7. NIEPUBLICZNY 

ŻŁOBEK 

SŁONECZNA 

KRAINA 

 

ul. Sportowa 5/31 

26-600 Radom 

739 047 559 

@biuro@sloneczna-kraina.pl,  

  www.sloneczna-kraina.pl 

 

Kwaśnik Danuta  

Edukacja Plus 

Firma Usługowo 

Szkoleniowa 

 

15 

 

5 

 

Brak 

danych 

8. 

ŻŁOBEK „BAJKA” 

 

ul. Podmiejska 50 lok. 1 

26-600 Radom 

048 365-29-03; 605-955-430 

@bajka501@wp.pl 

 www.bajka.radom.pl 

 

Przedszkole 

Niepubliczne i 

Żłobek „Bajka“ 

Lidia Rywacka 

 

15 

 

0 

 

Brak 

danych 

9. 

ŻŁOBEK 

 „ZACZAROWANA 

KRAINA” 

ul. Marii Fołtyn 2 

26-600 Radom 

690 855 590 

@zaczarowanakraina.radom@g

mail.com 

www.zaczarowanakraina.rad

om.pl 

 

NOVIS Sp. z o.o. 

 

90 

 

48 

 

Brak 

danych 

10

. 
ŻŁOBEK 

KARUZELA 

ul. Starokrakowska 135 

26-600 Radom 

510 804 104 

@stowarzyszenie@karuzela.org 

www.karuzela.org 

 

Stowarzyszenie 

Karuzela 

 

30 

 

4 

 

Brak 

danych 

 

RAZEM  

 

- 

 

457 

 

 

336 

 

- 

 

Pomoc społeczna 

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie przeprowadzono konkurs na powierzenie przez Gminę Miasta Radomia 

wykonania zadania w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie 

miasta Radomia Środowiskowego Domu Samopomocy (typ D) w okresie od 15 listopada 2021 

r. do 31 grudnia 2023r. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej w 2021 r. W 

roku ubiegłym tj. 2021 na realizację ww. zadania wydatkowano środki finansowe w wys. 

46.834,00 zł.  

mailto:biuro@sloneczna-kraina.pl
mailto:biuro@sloneczna-kraina.pl
mailto:bajka501@wp.pl
mailto:zaczarowana
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Ponadto na terenie Gminy Miasta Radomia funkcjonuje Środowiskowy Dom 

Samopomocy (typ B) na podstawie umowy zawartej w roku 2020 (pierwsza umowa w roku 

2015). W roku 2021 na prowadzenie ww. ośrodka wydatkowano środki finansowe w wys. 

983.350,00 zł. 

Poniżej prezentowana jest liczba mieszkańców w poszczególnych domach pomocy 

społecznej na terenie Radomia, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku:   

• Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu przy ul. Garbarskiej 35: 43 

mieszkańców (Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych), 

• Dom Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Zofii Holszańskiej 13:  

77 mieszkańców (Dom dla osób przewlekle psychicznie chorych), 

• Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16: 

160 mieszkańców (Dom dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle 

somatycznie chorych), 

• Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu 

przy ul. Struga 88: 175 mieszkańców (Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych 

oraz przewlekle psychicznie chorych).             

RAZEM: 455 mieszkańców 

 

Zadania własne powiatu realizowane w Referacie ds. Pomocy Społecznej w Wydziale Zdrowia 

i Polityki Społecznej: 

• Ponoszenie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pochodzących z terenu Gminy 

Miasta Radomia przebywających w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, 

funkcjonujących na terenie innych powiatów. W 2021r. wydatkowano na realizację ww. 

zadania kwotę w wys. 114.674,13 zł. 

• W związku z art. 9a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, środki 

finansowe w 2021r. przekazywane były do Starostwa Powiatowego w Radomiu na 

współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w 

2021 r. (kwota 9.032.000,00 zł). 

• Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia, 

umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W 2021r. na 

realizację ww. zadania wydatkowano kwotę w wys. 223.883,52 zł. 

• Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Miasta Radomia, 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych 

powiatów. W 2021r. na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę w wys. 913.903,50 

zł.  
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Zadania zlecone powiatu realizowane w Referacie ds. Pomocy Społecznej w Wydziale Zdrowia 

i Polityki Społecznej: 

Środki finansowe wydatkowano na wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy 

Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (w 2021r. wydatkowano 

kwotę w wys. 115.830,00 zł). 

Wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni.  

Jest to zadanie ustawowo zlecone gminie. Podstawą prawną jest art. 54 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1285 ze zm.). 

Dokumentem potwierdzającym prawo osoby nieubezpieczonej do świadczeń 

zdrowotnych jest decyzja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy właściwej ze względu 

na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. Decyzja może zostać wydana na wniosek 

świadczeniobiorcy, właściwego oddziału NFZ, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek 

świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po 

udzieleniu świadczenia. 

Decyzja obowiązuje przez 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest dzień 

złożenia wniosku przez świadczeniobiorcę, lub – w przypadku udzielenia świadczenia w stanie 

nagłym – dzień rozpoczęcia udzielenia świadczeń zdrowotnych. 

Wydanie decyzji poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego  

w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej. Celem tej czynności jest ustalenie czy osoba 

zainteresowana spełnia kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 

W przypadku osób prowadzących wędrowny tryb życia, z którymi nie ma możliwości 

przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 16.09.2009r. Sygn. VIII SA/Wa 252/09 w przypadku 

osób prowadzących wędrowny tryb życia i gdy ich adresu nie można ustalić, bądź gdy nastąpił 

ich zgon, a całe postępowanie związane było z leczeniem szpitalnym udzielonym w stanie 

nagłym oczywistym jest, że nie będzie możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego 

z osobą w jej miejscu zamieszkania. W związku z powyższym, w celu wydania przedmiotowej 

decyzji dokonuje się stosownych ustaleń, m. in. na podstawie informacji na temat sytuacji 

dochodowej świadczeniobiorcy udostępnionej przez stosowne organy. W takim przypadku 

przeprowadza się długie i żmudne postępowanie polegające na uzyskaniu informacji od 

różnych organów i instytucji na postawie których można stwierdzić, iż kryteria ustawowe 

zostały spełnione. 

Ilość przyjętych wniosków: 2021 r – 352 wnioski 

Ilość wydanych decyzji: 2021r. – 437 decyzji 

Kwota przyznanej dotacji: 51.175,00 zł. 
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Kwota wykorzystanej dotacji: 49.768,67 zł. 

Wypłata dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu 

Jest to zadanie zlecone gminie. Świadczenie w formie dodatku energetycznego jest 

realizowane od 01 stycznia 2014 r. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, 

które jest finansowane z Budżetu Wojewody Mazowieckiego. Na podstawie art: 5c, 5d, 5e,5f, 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne o świadczenie w formie dodatku 

energetycznego może ubiegać się odbiorca wrażliwy, którym jest osoba posiadająca prawo do 

dodatku mieszkaniowego i ta okoliczność jest jednym z warunków otrzymania dodatku . 

Drugim warunkiem jest aby ta sama osoba była stroną umowy kompleksowej z 

przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkiwała w miejscu dostarczania energii 

elektrycznej. Stawki dodatku energetycznego określa Minister właściwy do spraw energii oraz 

ogłasza w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku w drodze obwieszczenia w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „ Monitor Polski” na kolejne 12 miesięcy. Wysokość 

dodatku energetycznego zależy od liczy osób w gospodarstwie domowym i występuje w trzech 

kategoriach: gospodarstwa jednoosobowe, gospodarstwa składające się od 2 do 4 osób, oraz 

gospodarstwa składające się z najmniej 5 osób. W 2021r. zostało złożonych 222 wniosków, na 

podstawie których wydano 222 decyzji przyznających prawo do świadczenia w formie dodatku 

energetycznego, w tym wydano jedną decyzję odmowną. W 2021r. łączna dotacja wykorzystana 

na wypłatę dodatku energetycznego i sfinansowania kosztów obsługi w wysokości 2% w okresie 

od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wyniosła 13 139, 89 zł. ( słownie: trzynaście tysięcy 

sto trzydzieści dziewięć 89/100)  

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

Jest to zadanie zlecone powiatowi. Podstawą prawną są: 

• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 945 ze 

zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. 

z 2018r. poz. 2492) 

• Zarządzenie Nr 2119/2020 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 grudnia 2020 roku 

oraz Zarządzenie Nr 2726/2021 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 sierpnia 2021 r. 

w sprawie: określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie miasta Radomia w 2021 r.  
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Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie 

fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej 

pomocy prawnej, oraz dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz 

przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w 

związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, 

sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub 

• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 

• sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2 z wyłączeniem 

pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i 

pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub 

• nieodpłatną mediację, lub 

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postanowieniu sądowo-

administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finiszowym 

związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do 

indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby 

o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w 

samodzielnym rozwiazywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z 

osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porad z zakresu spraw 

mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

obejmuje również nieodpłatną mediację. 

W 2021 roku na terenie miasta Radomia funkcjonowało 6 punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.  

Liczba osób, którym w 2021 r. udzielono: 

nieodpłatnej pomocy prawnej (npp) wyniosła:     708 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (npo) wyniosła:   262 

r a z e m z npp i npo w 2021 roku skorzystało:    970 osób 
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Na realizację zadania zleconego ustawowo powiatowi w 2021 r. wydatkowano 527 998,76 zł 

(dotacja Wojewody Mazowieckiego) 

Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców 

Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2021 r. nie będących 

świadczeniami zdrowotnymi 

Na realizację zadania Gmina Miasta Radom przekazała dotację w wysokości 180.000 zł na 

podstawie zawartych umów dla 3 organizacji pozarządowych: Caritas Diecezji Radomskiej, 

Hospicjum Królowej Apostołów, Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu. 

  W ramach zadań realizowane były działania tj: udzielono pomocy rodzinom w zakresie 

pielęgnacji oraz sprawowania całościowej opieki nad chorym, udzielano wsparcia 

psychologicznego adresatom zadania, opieka lekarska i pielęgniarska nad chorymi, 

wypożyczanie sprzętu medycznego, pomoc edukacyjna rodzinom chorych w zakresie opieki 

hospicyjnej i niezbędnych zabiegów higienicznych. W ramach zadania wsparciem objęto ok. 

153 osoby.  

Ponadto realizowano następujące programy polityki zdrowotnej: 

• Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców 

Radomia powyżej 65 roku życia.  

• Terapia przeciwobrzękowa dla kobiet po mastektomii.  

• Kropla zdrowia dla seniora - aktywizacja osób w wieku 60+.  

• Prowadzenie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców 

(w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 

6.5. Komunikacja 

6.5.1. Rejestracja pojazdów 

W ramach realizacji zadań związanych z rejestracją pojazdów w 2021 roku: 

• przeprowadzono 26.867 postępowań w sprawie rejestracji pojazdów,  

• wydano 54.098 decyzji w sprawie rejestracji pojazdów, 

• wydano 3.423 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, 

• wydano 27.231 dowodów rejestracyjnych, 

• skreślono z ewidencji 12.176 pojazdów, 

• wydano 21 decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdów, 

• wydano 118 decyzji w sprawie czasowego wycofania pojazdu z ruchu, 

• przyjęto 15.289 zawiadomień o zbyciu pojazdu, 

• wydano 377 zaświadczeń w sprawach rejestracji pojazdów, 

• wydano 490 decyzji zmieniających w sprawach rejestracji pojazdu,  
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• wydano 355 decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku 

rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienia starosty o nabyciu lub 

zbyciu pojazdu, z których uzyskano dochód w wysokości 42.533,67 zł, 

• wydano 20 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie rejestracji pojazdów. 

Liczba zarejestrowanych pojazdów w latach 2012 - 2021 

Rok 
Liczba pojazdów 

ogółem 

W tym liczba pojazdów 

osobowych 

2012 124.284 88.445 

2013 127.355 90.831 

2014 130.817 93.343 

2015 135.875 96.833 

2016 142.683 101.904 

2017 148.181 105.928 

2018 153.843 110.256 

2019 159.797 114.552 

2020 165.003 118.129 

2021 170.167 121.389 

Na przestrzeni 10 lat odnotowany jest 3% coroczny stały wzrost liczby rejestrowanych 

pojazdów. 

6.5.2 Uprawnienia do kierowania pojazdami 

W ramach realizacji zadań związanych z uprawnieniami do kierowania pojazdami, w 2021 

roku: 

• wydano 5.446 praw jazdy, 54 międzynarodowych praw jazdy, jedno pozwolenie na 

kierowanie tramwajem, 

• wydano 316 wtórników dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania 

pojazdami, 

• dokonano wymiany 105 zagranicznych praw jazdy na polskie krajowe prawo jazdy,  

• w zakresie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem 

przewożącym wartości pieniężne wydano 20 zezwoleń, przedłużono ważność 32 

zezwoleń, rozszerzono 16 zezwoleń, 

• przeprowadzono postępowania w sprawie: cofnięcia uprawnień- 274, zatrzymania praw 

jazdy – 538, przywrócenia uprawnień- 300, skierowanie na kurs reedukacyjny – 193, 

skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego – 

140, skierowania na badania lekarskie – 195, skierowanie na badania psychologiczne w 

zakresie psychologii transportu – 234, 
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• dokonano wpisów w prawach jazdy w zakresie kwalifikacji zawodowych, w tym 3.839 

w zakresie bloku programowego kategorii C i 1.104 w zakresie bloku programowego  

kategorii D. 

6.5.3. Szkolenie kandydatów na kierowców i kierowców 

W ramach realizacji zadań związanych z szkoleniem kandydatów na kierowców, w 2021 roku: 

• przeprowadzono 39 kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców (w tym 1 plan 

manewrowy); 

•  przyjęto 3.382 zgłoszenia przesyłanych przez Ośrodki Szkolenia Kierowców; 

• wpisano do ewidencji 10 instruktorów nauki jazdy, 

• skreślono z ewidencji 7 instruktorów,  

• przedłużono ważność legitymacji 25 instruktorom, 

• przeprowadzono 27 kontroli Stacji Kontroli Pojazdów 

• wpisano do ewidencji 3 a skreślono 2 ośrodki szkolenie kierowców, wpisano 1 szkołę, 

• wydano 4 uprawnienia diagnostom, 

• cofnięto 1 uprawnienie diagnosty. 

6.5.4. Usuwanie pojazdów z dróg 

W ramach realizacji zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg, w 2021 roku: 

• zawarto umowę z przedsiębiorcą Anną Olczak prowadzącym firmę Mat – Hol 

Ratownictwo Drogowe na usuwanie i prowadzenie całodobowego parkingu dla 

usuniętych pojazdów, 

• w trybie art. 50 a w/w ustawy usunięto 11 pojazdów i wydano zezwolenia na odbiór 2 

pojazdów, 

• w trybie art. 130 a w/w ustawy usunięto 129 pojazdów i wydano zezwolenia na odbiór 

116 pojazdów, 

• wydano 10 decyzji w sprawie zapłaty kosztów związanych z usuwaniem, 

przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazd na podstawie 

uchwał Rady miejskiej w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuniecie, 

przechowywanie i odstąpienie od usunięcia, 

• w toku było 19 postępowań sądowych w sprawie orzeczenia przepadku na rzecz gminy 

pojazdów usuniętych w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz 11 w 

sprawie orzeczenia przepadku na rzecz gminy pojazdów usuniętych w trybie art. 130 a. 

6.5.5. Przewozy pasażerskie 

Poniżej prezentowane są zestawienia dotyczące przewozów pasażerskich: 

• Roczna liczba przewożonych pasażerów - 30 mln 

• Roczna praca przewozowa - 10 mln wzkm 

• Liczba autobusów według stanu inwentarzowego - 192 szt. 
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• Długość linii komunikacyjnych - 375,9 km 

• Długość sieci komunikacyjnej - 204,7 km 

• Liczba linii komunikacyjnych - 26 dziennych oraz 3 nocne 

• Liczba przystanków na terenie miasta - 580 szt. 

Ponadto w powyższym zakresie zrealizowano następujące zdania: 

• Bieżące utrzymanie czystości na 579 przystankach komunikacji miejskiej.  

• Bieżące utrzymanie techniczne infrastruktury przystankowej.  

• Usuwanie skutków aktów wandalizmu- 98 przypadków dewastacji infrastruktury 

przystankowej na łączną kwotę 39 527,91 zł netto. 

• Zapewnienie optymalnego działania Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i 

Karty Miejskiej. 

6.6 Inwestycje publiczne 

6.6.1. Inwestycje ogólnokomunalne 

• Przebudowa sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej: uwagi na 

uwarunkowania przeciwpożarowe w roku 2021 opracowana została Ekspertyza 

techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej tej części obiektu oraz uzyskano 

Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej. Opracowanie przedmiotowej ekspertyzy było niezbędne do przygotowania 

dokumentacji projektowej. Opracowanie ostatecznej dokumentacji projektowej 

przebudowy sali koncertowej nastąpi w roku 2022. 

• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt przy ul. Witosa 96: w roku 2021 opracowano dokumentację projektowo-

kosztorysową w zakresie termomodernizacji obiektów Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej. 

• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rewitalizacji parku 

im. Józefa Ruzika: w roku 2021 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową 

na rewitalizację parku oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. 

• Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Radom-Firlej: zadanie rozpoczęte 

w roku 2021 realizowane jest w cyklu dwuletnim. Planowany termin zakończenia i 

ostatecznego rozliczenia zadania w roku 2022.  

• Zagospodarowanie terenów zielonych na skwerze pomiędzy ulicami Bema, Jasińskiego, 

Sowińskiego: to zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W roku 2021 zakończono 

roboty budowlane dotyczące zagospodarowania części rekreacyjnej terenu na skwerze 

pomiędzy ulicami Bema, Jasińskiego, Sowińskiego. Rozpoczęto również roboty 

dotyczące 2 części zadania, tj. wykonanie dróg dojazdowych dla samochodów 
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uprzywilejowanych (straż pożarna, karetki pogotowia ratunkowego, itp.) do budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sowińskiego 3, 5 i 7. Planowany termin 

zakończenia i ostatecznego rozliczenia zadania w roku 2022.  

• Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 ul. Biała: zadanie zakończone i rozliczone w 

roku 2021. W ramach zadania wykonano i oddano do użytku budynek sali 

gimnastycznej wraz z segmentem zaplecza i łącznikiem o pow. zabudowy 1883 m2. 

Powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej 1719 m2. 

• Budowa placu zabaw przy PSP nr 17 ul. Czarnoleska: zadanie zakończone i rozliczone 

w roku 2021. W ramach zadania wykonano plac zabaw (urządzenia zabawowe, małą 

architekturę nawierzchnię z poliuretanu). Realizacja zadania w ramach budżetu 

obywatelskiego. 

• Przebudowa Sali gimnastycznej w PSP Nr 4 przy ul. Wyścigowej 49: zadanie 

zakończone i rozliczone w roku 2021. W ramach zadania wykonano nową podłogę sali 

gimnastycznej o konstrukcji drewnianej i nawierzchni syntetycznej, osprzęt sportowy. 

Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego. 

• Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 11 w 

Radomiu na przedszkole z częścią poradni psychologiczno-pedagogicznej: W 2021 r. 

wykonano prace termomodernizacyjne w obiekcie oraz infrastrukturę techniczną 

zewnętrzną. Trwają roboty budowlane związane z adaptacją budynku do nowej funkcji 

tj. przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem 

terenu. Planowany termin ostatecznego zakończenia i rozliczenia zadania w roku 2022 

r. 

• Budowa żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich: zadanie rozpoczęte w roku 2021 

realizowane jest w cyklu dwuletnim. W 2021 r. zrealizowano roboty murowe 2-giej 

kondygnacji nowego budynku. Trwają roboty budowlane związane z budową nowego 

budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin ostatecznego 

zakończenia i rozliczenia zadania w roku 2022.  

• Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy  

PSP Nr 3 ul. Sobieskiego 12: zadanie zakończone i rozliczone w roku 2021. Wykonano 

boisko o wymiarach 34x57m o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z oświetleniem , 

odwodnieniem i wyposażeniem. Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego. 

Zadanie dofinansowano w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”. 

• Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów 

Westerplatte w Radomiu: Zadanie rozpoczęte w roku 2021 realizowane jest w cyklu 

dwuletnim. Ostateczne zakończenie i rozliczenie końcowe w roku 2022. Zadanie 
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współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

• Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i sanitariatów w II LO im. M. 

Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego: zadanie zakończone i rozliczone w roku 2021. W 

ramach zadania wykonano przebudowę instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji 

hydrantowej, kanalizacji sanitarnej oraz prace remontowe w pomieszczeniach 

sanitariatów. 

6.6.2 Inwestycje drogowe 

• Przebudowa pętli autobusowej Gołębiów/Holszańska. Prace zakończono. Wykonano 

pętlę autobusowa z betonu asfaltowego o powierzchni 1 728m2, stanowiska postojowe 

dla autobusów z betonu C30/37 o powierzchni 344m2, chodniki z kostki betonowej gr. 

6cm o powierzchni 400m2, perony autobusowe z kostki betonowej gr. 6cm 

o powierzchni 147m2. Ustawiono 248m obrzeży betonowych oraz 607m krawężników 

betonowych. Zamontowano 2 szt. wiat przystankowych. Wybudowano kanał deszczowy 

Ø315 o długości 72m, przykanaliki Ø200 o długości 131m. Wykonano 6szt. studni 

rewizyjnych Ø1200 oraz 13szt. studzienek ściekowych Ø500. Ułożono 375m kabli 

oświetleniowych oraz ustawiono 14szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.  

• Pasy 3D w Radomiu – Budżet Obywatelski. Prace zakończono. Wykonano oznakowanie 

poziome powierzchni dwóch przejść dla pieszych w technice 3D, w technologii 

grubowarstwowej chemoutwardzalnej, w miejscu dwóch istniejących przejść dla 

pieszych w obrębie skrzyżowania dróg wewnętrznych - ulic Helleńskiej i Polickiej w 

Radomiu. Wykonane prace odebrano dnia 02.09.2021 r. 

• Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3528W. Prace zakończono. Wykonano ulicę 

o nawierzchni bitumicznej AC 11S o powierzchni 6 507m2, ścieżkę rowerową 

o nawierzchni bitumicznej AC8S o powierzchni 2 042m2. chodniki o nawierzchni 

z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 1 369m2, oraz zjazdy indywidualne z kostki 

betonowej gr. 8cm o powierzchni 1 168m2. Wykonano rowy obustronne z przepustami z 

rur PEHD o średnicy 40cm, oraz sączki podłużne o długości 230m. Pobocza 

utwardzono kruszywem o powierzchni 1 638m2.  

• Rozbudowa ul. Szydłowieckiej wraz z infrastrukturą. Prace zakończono. Wykonano 

ulicę o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 12 550m2, ścieżkę rowerową 

o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 4 001m2 oraz chodniki z kostki betonowej 

o powierzchni 3 465m2. Ustawiono 3 683m obrzeży betonowych oraz 3 898m2 

krawężników betonowych. Wybudowano kanał Ø800 z rur PE SN8 o długości 1 888m, 

kanał Ø630 o długości 685m, kanał Ø500 o długości 189m, kanał Ø400 o długości 



 
 

164 

189m, kanał Ø315 o długości 376m. Wybudowano oświetlenie, gazociąg, przebudowano 

linie kablowe ŚN oraz most. 

• Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 25 Czerwca i ul. Żeromskiego 

wraz z wyznaczeniem przejazdu rowerowego - dokumentacja, wykonanie. Prace 

zakończono. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na przebudowę 

sygnalizacji świetlnej, wymieniono na nowe słupy sygnalizacyjno - oświetleniowe – 

5 szt., słupy sygnalizacyjne z wysięgnikiem – 3 szt., zamontowano oprawy oświetlenia 

ulicznego – 8 szt. Kamery podglądu – 4 szt. Okablowanie – 601 m 

• Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Radomiu na 

skrzyżowaniu ul. Czarnieckiego z ul. Zieloną na drogach nr 735 i 5313W. Prace 

zakończono. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na montaż 

sygnalizacji świetlnej, ustawiono nowe słupy sygnalizacyjne z wysięgnikiem – 2 szt., 

maszty sygnalizacji świetlnej – 6 szt, sygnalizatory S-1 – 6 szt. , sygnalizatory S-5 i S6/5 

– 8 szt., przyciski dla pieszych i rowerzystów – 7 szt., sygnalizatory akustyczne – 4 szt., 

kamera TUW – 2 szt., sterownik – 1szt. 

• Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie 

Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego (Budowę parkingu „PARK & RIDE” 

na działce nr 753 w Radomiu w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury  

w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz 

Powiatu Radomskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego RPO WM 2014-2020). Prace zakończono. Wykonano nawierzchnię dróg 

manewrowych i miejsc dla niepełnosprawnych z kostki betonowej gr. 8cm  

o powierzchni 1913m2, nawierzchnię miejsc postojowych z płyt EKO grubości 10cm o 

powierzchni 2093m2 oraz nawierzchnię chodników i wysepek z kostki betonowej 

grubości 6cm o powierzchni 74m2. Ustawiono 899m krawężników betonowych oraz 

19m obrzeży betonowych. Wokół parkingu postawiono ogrodzenie systemowe z drutu 

Ø4mm oraz słupków metalowych o długości 333m2. Zamontowano bileterkę wraz ze 

szlabanami na wjeździe i wyjeździe z parkingu. Ułożono 250m kabli oświetleniowych 

oraz zamontowano 6szt. słupów oświetleniowych wraz z 12szt. opraw LED. 

• Wykonanie oznakowanie obiektów turystycznych zlokalizowanych  

na terenie Radomia - drogowskazy turystyczne - Budżet obywatelski. Umowę 

zakończono w dniu 31.10.2021 roku. Wykonano 18 sztuk drogowskazów turystycznych 

i 12 sztuk słupków metalowych ocynkowanych. Drogowskazy turystyczne kierują do 

miejsc historycznych Radomia. Dokonano montażu słupków i drogowskazów na 

słupkach i lampach oświetleniowych. 

• System informacji miejskiej w Radomiu – Mała architektura  

w centrum Radomia – Budżet Obywatelski. Umowę zakończono w dniu 30.09.2021 
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roku. Wykonano 3 sztuki słupków żebrowanych i 60 sztuk tabliczek kierujących 

pieszych do miejsc historycznych, ciekawych w Radomiu. W ramach SIM. Słupki 

zamocowano w gruncie i dokonano montażu po 20 sztuk tabliczek na każdym. 

• Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka 

II. Prace zakończono. Wykonano nawierzchnię dróg z kostki betonowej gr. 8cm o 

łącznej powierzchni 14 470m2, nawierzchnię dróg z betonu asfaltowego o powierzchni 

1 032m2, chodniki z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 4 165m2 oraz zjazdy z 

kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 1 340m2. Ustawiono 4 610m krawężników 

betonowych oraz 4 052m obrzeży betonowych. Ułożono 3 010m kabla oświetleniowego 

oraz zamontowano 64szt słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. 

Przebudowana została również sieć telekomunikacyjna. 

• Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych” – drogi 

gminne: Budowa ul. Skarbowej. Prace zakończono. Wykonano nawierzchnię dróg z 

kostki betonowej gr. 8cm o łącznej powierzchni 1 920m2, opaski z kostki betonowej gr. 

8cm o powierzchni 390m2 oraz zjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8cm o 

powierzchni 145m2. Ustawiono 50m krawężników betonowych oraz 120m obrzeży 

betonowych. Wybudowano przykanaliki Ø200 o długości 50m oraz studnie rewizyjne 

Ø1200 – 5szt. Ułożono 500m kabla oświetleniowego oraz zamontowano 17szt słupów 

oświetleniowych wraz z oprawami LED. Przebudowana została również sieć 

telekomunikacyjna. 

• Budowa ul. Racławickiej. Prace zakończono. Wykonano ulicę o nawierzchni z betonu 

asfaltowego o powierzchni 1 218m2, chodniki z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 

583m2 oraz zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 221m2. Ustawiono 406m 

krawężników betonowych oraz 88m obrzeży betonowych. Wybudowano kanał 

deszczowy Ø315 o długości 177m, przykanaliki Ø200 o długości 14m. Wykonano 5szt. 

studni rewizyjnych Ø1200 oraz 5szt. studzienek ściekowych Ø500. Ułożono 310m kabli 

oświetleniowych oraz ustawiono 9szt. słupów oświetleniowych na których 

zamontowano 18szt. opraw LED. 

• Przebudowa ul. Bema, Jasińskiego, Sowińskiego. Prace zakończono. Wykonano 

nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 1714m2, nawierzchnię 

chodników z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 2 228m2, wyniesione przejścia 

oraz przejścia w poziomie jezdni z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni - 580 m2, 

nawierzchnię miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 520 m2, 

nawierzchnię miejsc postojowych z geokraty G5 o powierzchni 1866m2. Ustawiono 

obrzeża betonowe o długości 850m, krawężnik betonowy o długości 1 783m oraz 

krawężnik betonowy o dł. 148m. Wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe o 

powierzchni 160m2, oznakowanie poziome cienkowarstwowe o powierzchni 162m2. 
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Wybudowano kanał z rur PVC Ø315mm o długości 35,50m, przykanaliki z rur PVC Ø 

200mm o długości 55,40m, studnie betonowe Ø 1200mm – 8kpl. oraz studzienki 

ściekowe betonowe Ø500mm – 16kpl. Ułożono kabel YAKY 4x35mm2  

o długości 741m, ustawiono 19szt. słupów oświetleniowych wraz  

z 23szt. opraw LED.  

• Budowa ul. Marii Fołtyn. Prace zakończono. Wykonano ulicę o nawierzchni 

bitumicznej o powierzchni 8 022m2, zjazdy o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 

3 720m2, chodniki z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 3 918m2, ścieżkę 

rowerową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 3 995m2, parkingi z płyt 

ażurowych o powierzchni 4 383m2, jezdnie manewrowe z kostki betonowej gr. 6cm o 

powierzchni 8 743m2 oraz zatoki autobusowe o nawierzchni betonowej o powierzchni 

224m2. Ustawiono 7 131m krawężników betonowych oraz 2 760m. Wybudowano 

kanalizację deszczową : z rur PEHD SN10 630 mm o długości 237m, kanał z rur PEHD 

SN10 500 mmo długości 90m, kanał z rur PVC SN8 400 mm o długości 218m, 

przykanaliki z rur PVC SN8 200 mm o długości 762m. Wykonano 46kpl. studni 

rewizyjnych Ø1200mm oraz 69kpl. studzienek ściekowych Ø500mm. Wybudowano 

oświetlenie uliczne. Ustawiono 39szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. 

Przebudowano kolizje energetyczne oraz przebudowano sieć telekomunikacyjną.  

• Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych” – drogi 

wewnętrzne. 

• Budowa ul. Jagodowej. Prace zakończono. Wykonano nawierzchnię ulicy z betonu 

asfaltowego o powierzchni 1 127m2, chodnik z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni 

508m2, oraz zjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 275m2. 

Ustawiono 391m krawężników betonowych oraz 387m obrzeży betonowych. Ułożono 

310m kabli oświetleniowych. Zamontowano 8szt. słupów oświetleniowych wraz z 

oprawami LED. Wybudowano kanał deszczowy Ø630 o długości 155m, Ø600 o długości 

8,5m oraz przykanaliki Ø200 o długości 42m. Wykonano 6szt studni rewizyjnych 

Ø1200 oraz 12szt studzienek ściekowych Ø500. 

• Budowa ul. Kusocińskiego. Prace zakończono. Wykonano nawierzchnię dróg 

manewrowych z kostki betonowej gr. 8cm o łącznej powierzchni 933m2, nawierzchnie 

miejsc postojowych z płyt EKO gr. 10cm o powierzchni 455m2 Ustawiono 348m 

krawężników betonowych oraz 20m obrzeży betonowych. 

• Remont nawierzchni gruntowych i poboczy oraz oczyszczenie rowów i przepustów na 

ternie północnym i południowym miasta Radomia. Zadanie obejmuje profilowanie 

nawierzchni gruntowych 600 000,00 m2 , remont nawierzchni gruntowej przy użyciu 
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materiału kamiennego 6 000,00 m2, ścięcie i remont poboczy 11 600, 00 m2 , 

oczyszczenie i wykonanie rowów i przepustów 2 940, 00 mb. 

• Remonty cząstkowe chodników, krawężników, obrzeży i podbudów w pasie drogowym 

ulic miasta Radomia. Zadanie obejmuje remont chodnika z płyt chodnikowych i kostki 

brukowej, kamiennej, płyt ażurowych i drogowych 3 400, 00 m2 , remont krawężników 

i obrzeży 1 530,00 mb. 

• Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno - bitumiczną  

w pasie drogowym ulic miasta Radomia. Zadanie obejmuje remont cząstkowy 

nawierzchni masą z wycięciem, bez wycięcia, na gorąco i na zimno - 38 734,00 m2 , 

wypełnienie szczelin, szwów i pęknięć elastyczną masą zalewową - 1 000,00 mb. 

• Remont cząstkowy nawierzchni emulsją asfaltową i grysami. Zadanie obejmuje remont 

ubytków i rakowin - 12 500,00 m2. 

• Regulacja studzienek i kratek ściekowych, oczyszczenie wpustów  

i przykanalików kanalizacji deszczowej. Zadanie obejmuje regulację, budowę, remont 

studzienek, - 217 sztuki, oczyszczenie wpustów i przykanalików 1 800 sztuk, 

oczyszczenie korytek ściekowych 250, 00 mb. 

• Radomski Program Chodnikowy. Zadanie obejmuje remont chodników na 3 ulicach tj. 

Niedziałkowskiego, Ofiar Firleja, Miła - 850, 00 mb.  

• Radomski Program Drogowy. Zadanie obejmuje utwardzenie nawierzchni gruntowej 

na 6 ulicach tj. Gęsia, Starachowicka 19-21, Mroza, Prackiego, Stawowa, Zielna- 

1 300,00 mb.  

• Utrzymanie zimowe. Zadanie obejmuje odśnieżanie i wywóz śniegu z ulic na terenie 

miasta Radomia. Prace są wykonywane w następującej kolejności: drogi krajowe, 

wojewódzkie, powiatowe oraz gminne po których porusza się komunikacja miejska. 

Pozostałe ulice gminne i wewnętrzne odśnieżane są interwencyjnie. 

• Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego ul. Żwirki i Wigury - 217 mb. 

6.7. Sprawy obywatelskie 

Zadania realizowane w Wydziale Spraw Obywatelskich: 

LP. ZADANIA WŁASNE GMINY OPIS ZADANIA 

REALIZACJA 

ZADAŃ 

W 2021r. 

1. 

Wydawanie zezwoleń na imprezy 

masowe. 

Organ wydaje zezwolenia na 

przeprowadzenie imprezy masowej po 

złożeniu przez organizatora stosownej 

dokumentacji zgodnie z ustawą o 

bezpieczeństwie imprez masowych. 

12 
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2. 

Nadzór nad stowarzyszeniami. Rejestracja i nadzór nad działalnością 

stowarzyszeń wyłącznie w zakresie 

zgodności ich działania z przepisami 

prawa i postanowieniami statutu. 

24 

3. 

Wydawanie zezwoleń na 

sprowadzanie zwłok i szczątków 

ludzkich z zagranicy w celu ich 

pochowania. 

Organ wydaje decyzje na sprowadzenie 

zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w 

celu ich pochowania po złożeniu 

stosownej dokumentacji przez 

wnioskodawcę zgodnie z ustawą o 

cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

28 

LP. 

ZADANIA ZLECONE Z 

ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ 

OPIS ZADANIA 

REALIZACJA 

ZADAŃ W 

2021r. 

1. 

Przyjmowanie wniosków o wydanie 

dowodu osobistego i wydawanie 

dowodów osobistych. 

Zasady wykonywania czynności są 

określone w ustawie z dnia 6 sierpnia 

2010r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. 

z 2020r., poz. 332 z późn zm.) 

15212 

 

14937 

2. 

Udostępnianie danych 

gromadzonych w Rejestrze 

Dowodów Osobistych oraz 

dokumentacji związanej z dowodami 

osobistymi. 

 

897 

3. 

Wydawanie zaświadczeń o utracie 

lub uszkodzeniu dowodu osobistego. 

 

2043 
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4. 

Unieważnienie dowodów osobistych 

w Rejestrze Dowodów Osobistych. 

 

16436 

5. 

Prowadzenie ewidencji ludności. Zasady wykonywania obowiązku 

meldunkowego przez obywateli polskich 

i cudzoziemców określone są w ustawie z 

dnia 24 września 2010r. o ewidencji 

ludności (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1397 z 

póź. zm.) 

9047 

6. 

Zasady i tryb nadawania numeru 

PESEL. 

 

1823 

7. 

Udostępnianie danych 

jednostkowych z Rejestru PESEL 

oraz Rejestru Mieszkańców 

 

4455 

8. 

Wydawanie decyzji 

administracyjnych o odmowie 

udostępnienia danych z Rejestru 

PESEL i Rejestru Mieszkańców 

 

5 

9. 

Prowadzenie postępowań 

wyjaśniających z zakresu ewidencji 

ludności zakończonych wydaniem 

decyzji administracyjnej. 

Zasady wykonywania obowiązku 

meldunkowego przez obywateli polskich 

i cudzoziemców określone są w ustawie z 

dnia 24 września 2010r. o ewidencji 

ludności (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1397 z 

póź. zm.) 

372 
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6.8. Gospodarka mieniem komunalnym 

6.8.1. Gospodarka nieruchomościami należącymi do Miasta Radomia 

Gmina Miasta Radomia gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami 

racjonalnej gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając 

w pierwszej kolejności potrzeby społeczności lokalnej, oraz realizację zadań publicznych.  

Biuro Nabywania i Zbywania Nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899z późn. zm.) w roku 2021 w 

związku z gospodarowaniem nieruchomościami realizowało swoje zadania: 

• Prezydent Miasta Radomia skorzystał z 1 (jednego) przysługującego Gminie prawa 

pierwokupu nieruchomości, 

• poprzez zlecenie do wykonania przez rzeczoznawców majątkowych w trybie ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z 

późn. zm.) operaty szacunkowe w celu ustalenia wartości nieruchomości: 

- w celu zbycia nieruchomości – 44 operaty 

- w celu nabycia nieruchomości – 18 operatów. 

Wykonując zobowiązanie wynikające z treści art. 23 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) ukończono proces informatyzacji ewidencji 

nieruchomości publicznych oraz przeprowadzono archiwizację zdigitalizowanych uprzednio 

zbiorów dokumentacji dotyczących tych nieruchomości. 

Na podstawie przepisów: Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami – dalej „u.g.n.” (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020, poz. 1740 ze zm.), Zarządzenia Prezydenta 

Miasta Radomia Nr 2349/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych 

stawek czynszu dzierżawnego (najmu) nieruchomości położonych w poszczególnych strefach 

miasta, udzielania bonifikaty dla podmiotów w sytuacjach określonych w art. 68 ust. 1 Ustawy 

o gospodarce nieruchomościami oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne 

korzystanie z nieruchomości stanowiących własność/będących we władaniu Gminy Miasta 

Radomia (miasta na prawach powiatu – Radom), Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia Nr 

2351/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego nieruchomości położonych w poszczególnych strefach miasta przeznaczonych 

pod tereny inwestycyjne oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia i miasta na prawach powiatu - 

Radom, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1314) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/38821,Nr-23512017-w-sprawie-ustalenia-minimalnych-stawek-czynszu-dzierzawnego-nierucho.html
http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/38821,Nr-23512017-w-sprawie-ustalenia-minimalnych-stawek-czynszu-dzierzawnego-nierucho.html
http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/38821,Nr-23512017-w-sprawie-ustalenia-minimalnych-stawek-czynszu-dzierzawnego-nierucho.html
http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/38821,Nr-23512017-w-sprawie-ustalenia-minimalnych-stawek-czynszu-dzierzawnego-nierucho.html
http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/38821,Nr-23512017-w-sprawie-ustalenia-minimalnych-stawek-czynszu-dzierzawnego-nierucho.html
http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/38821,Nr-23512017-w-sprawie-ustalenia-minimalnych-stawek-czynszu-dzierzawnego-nierucho.html
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mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2040 ze zm.), w roku 

2021 zrealizowane zostały następujące zadania własne gminy: 

• wynajmowanie, wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości Gminy Miasta Radomia i 

miasta na prawach powiatu-Radom: prowadzone były postępowania dotyczące 662 

umów dzierżawy, najmu i użyczenia, 

• analizowanie stanów prawnych i podstaw prawnych nabycia nieruchomości 

publicznych: zbadano 400 podstaw prawnych nabycia nieruchomości oraz dokonano 

łącznie 400 analiz stanów prawnych nieruchomości przygotowywanych do zbycia, jak 

również objętych wnioskami w ramach Budżetu Obywatelskiego, 

• przekazywanie nieruchomości Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu-

Radom w trwały zarząd oraz rozwiązywanie trwałego zarządu: 

− ustanowiono prawo trwałego zarządu na nieruchomościach o łącznej 

powierzchni 296 835m2 na rzecz jednostek organizacyjnych gminy,  

− udzielono jednej bonifikaty w wysokości 80% od opłaty rocznej z tytułu trwałego 

zarządu,  

− wygaszono prawo trwałego zarządu na nieruchomościach gminnych o łącznej 

powierzchni 5002m2, 

− wydano jedną decyzję odmawiającą ustanowienie prawa trwałego zarządu, 

− wydano jedną decyzję o umorzeniu jako bezprzedmiotowego postępowania 

administracyjnego w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu;  

• naliczanie, aktualizacja oraz zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu 

użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu 

- Radom jak również przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, miasta na 

prawach powiatu-Radom:  

− wydanych zostało 3401 zaświadczeń w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,  

− udzielono 69 bonifikat od opłaty jednorazowej w trybie ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, 

− wydano 112 informacji o wysokości opłaty jednorazowej w trybie ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, 

− wydano 109 zawiadomień o ustaleniu stawki procentowej oraz opłaty rocznej 

z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w trybie art. 21 ustawy z dnia 
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20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,  

− wydano 2 decyzje w trybie art. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 

w prawo własności tych gruntów, 

− wydano 2 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości, 

− dokonano 59 zmian stawek procentowych z tytułu opłat za użytkowanie 

wieczyste nieruchomości gminnych. 

Ponadto w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na podstawie 

przepisów u.g.n. oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) realizowano: 

ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości oraz udostępniania nieruchomości w trybie 

art. 124 – 126 u.g.n.: 

• wydano 17 decyzji w sprawach dotyczących ograniczenia sposobu korzystania 

z nieruchomości w trybie art. 124 u.g.n.; 

 zwroty wywłaszczonych nieruchomości w trybie art. 136 ust. 3 u.g.n.: 

• wydano 1 decyzję odmawiającą zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, 

• wydano 3 decyzje umarzające jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie zwrotu 

wywłaszczonej nieruchomości; 

ustalanie i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną: 

• wydano 3 decyzje odmawiające uwzględnienia wniosku w sprawie ustalenia i wypłaty 

odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne. 

Wykonując zobowiązanie wynikające z treści art. 23 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) ukończono proces informatyzacji ewidencji 

nieruchomości publicznych oraz przeprowadzono archiwizację zdigitalizowanych uprzednio 

zbiorów dokumentacji dotyczących tych nieruchomości. 

 

6.8.2 Gospodarka nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Prezydenta 

Miasta Radomia jako starosty, w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu 

Państwa należy m.in.: 
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• zbywanie, za zgodą Wojewody, nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu oraz 

w trybie bezprzetargowym, 

• zamiany i darowizny nieruchomości Skarbu Państwa, 

• nabywanie nieruchomości do zasobu gruntów Skarbu Państwa w różnym trybie, w tym 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

• ustanawianie i rozwiązywanie prawa trwałego zarządu na rzecz państwowych jednostek 

organizacyjnych, 

• aktualizacja i zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz 

rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty od opłaty za trwały zarząd, 

• prowadzenie gospodarki publicznym zasobem mieszkaniowym stanowiącym własność 

Skarbu Państwa, 

• wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie gruntów Skarbu Państwa, 

• gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa, w tym sporządzanie sprawozdań rocznych 

z gospodarowania nieruchomościami do Wojewody i planów wykorzystania zasobu 

nieruchomości Skarbu Państwa, 

• ustalanie i naliczanie wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i opłat 

rozkładanych na raty, 

• naliczanie opłat przekształceniowych: rocznych i jednorazowych, 

• aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu 

Państwa. 

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) w roku 2021 w związku  

z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa Prezydent Miasta Radomia  

w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizował m.in. następujące 

czynności: 

w zakresie wyceny nieruchomości: 

W roku 2021 zostały zlecone do wykonania przez rzeczoznawców majątkowych w 

trybie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych operaty szacunkowe 

w celu ustalenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa dla różnych potrzeb, tj.: 

• w celu zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym - 1 operat, 

• w celu zbycia lokali mieszkalnych  - 1 operat,  

• w celu zamiany nieruchomości - 1 operat,  

• w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego - 

18 operatów, 

• w celu ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego - 2 operaty. 

Łącznie wykonano 23 operaty szacunkowe. 
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w związku z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu: 

• w związku ze zmianą osoby użytkownika wieczystego dokonano - 140 naliczeń, 

• w związku z aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego doręczono - 

10 zawiadomień, 

• w związku z ustaleniem stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego gruntu - 2 naliczenia, 

• w związku ze zmianą stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego gruntu - 4 zawiadomienia, oświadczenia stron, 

• w związku z naliczeniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - 2 

naliczenia, 

• w związku ze zmianą stawki procentowej z tytułu użytkowania wieczystego,  

w stosunku do nieruchomości podlegających przekształceniu w trybie Ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dokonano - 1 

naliczenie, 

• w związku ze zmianą stawki procentowej z tytułu użytkowania wieczystego,  

w stosunku do nieruchomości przekształconych w trybie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dokonano - 3 naliczenia, 

• w związku z przeznaczeniem nieruchomości do wynajęcia dokonano - 13 naliczeń. 

 

w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 

W związku z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 20 lipca 2018r.  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w 2021 roku w stosunku  

do 3 nieruchomości tj. 44 działek o łącznej powierzchni 965 102 m2 dokonywano następujących 

czynności: 

• wydano 3 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów, 

• wydano 3 załączniki do zaświadczeń potwierdzających wyżej 

wymienione przekształcenie, 

• wydano 4 informacje o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej 

do zapłaty z 60% bonifikatą, 
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• wydano 71 informacji o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej 

do zapłaty z 40% bonifikatą, 

• wydano 6 informacji o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej 

do zapłaty z 99% bonifikatą, 

• wydano 1 informację o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej 

do zapłaty bez bonifikaty, 

• wydano 4 zaświadczenia o wykreśleniu w Dziale III Księgi Wieczystej wpisu roszczenia 

o opłatę przy udzieleniu 60% bonifikaty, 

• wydano 9 zaświadczeń o wykreśleniu w Dziale III Księgi Wieczystej wpisu roszczenia o 

opłatę przy udzieleniu 50% bonifikaty, 

• wydano 58 zaświadczeń o wykreśleniu w Dziale III Księgi Wieczystej wpisu roszczenia 

o opłatę przy udzieleniu 40% bonifikaty 

• wydano 8 zaświadczeń o wykreśleniu w Dziale III Księgi Wieczystej wpisu roszczenia o 

opłatę przy udzieleniu 99% bonifikaty, 

• wydano 114 zaświadczeń potwierdzających wysokość i okres pozostały  

do wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej. 

w ramach współpracy z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują 

nieruchomościami Skarbu Państwa: 

W ramach prowadzonych zadań Prezydent Miasta Radomia w 2021 r. współpracował z 

państwowymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, wojewodą 

oraz właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego tj. gminą i samorządem województwa 

oraz Krajowym Zasobem Nieruchomości i Centralnym Portem Komunikacyjnym. 

 

W związku ze zbyciem za zgodą Wojewody nieruchomości wchodzących w skład zasobu:  

W roku 2021 zostało wszczętych i było prowadzonych 21 spraw zmierzających do zbycia 

nieruchomości Skarbu Państwa (w trybie przetargu, zamiany, darowizny), tj. 60 działek o 

łącznej powierzchni 75 247m2; 11 spraw zmierzających do zbycia prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego tj. 37 działek o łącznej 

powierzchni 248 632m2 oraz 9 spraw zmierzających do zbycia lokali mieszkalnych Skarbu 

Państwa wraz z pomieszczeniami przynależnymi tj. 9 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 

użytkowej 362,38m2.1 sprawa została zakończona zbyciem udziałów w nieruchomości. 

 

Lp. Obręb Arkusz Nr działki 
Powierzchnia  

w m² 
Położenie/ ulica Tryb zbycia Cena sprzedaży 

 

1. 0050 61 
udział  

w 
913 m2 ul. Szewska 

przetarg 

nieograniczony 
6.300,00 zł 
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nieruchomości 

nr 24, 25 

     Razem: 6.300,00 zł  

 

w związku z wynajmowaniem/wydzierżawianiem i użyczaniem nieruchomości wchodzących w 

skład zasobu: 

W roku 2021 było prowadzone 22 sprawy zmierzające do zawarcia umów 

najmu/dzierżawy oraz 2 sprawy zmierzające do zmiany zawartych umów. 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa wynajętych w 2021 r.: 

Lp. Obręb Arkusz 
Nr 

działki 

Powierzchnia 

w m² 

Położenie/ 

ulica 

Tryb 

zawarcia 

umowy 

Powierzchnia 

wynajęta w 

m² 

Stawka czynszu 

za 1m² netto 

 

1. 180 174 5 4801 m2 ul. Fundowicza 
bezprzetargowy 

(6 umów) 
390,63 m2 

0,04 zł – urządzenie 

terenów zieleni, 

0,78 zł – parkingi  

i miejsca postojowe, 

0,43 zł –  

z przeznaczeniem  

na pomieszczenia 

magazynowo-

składowe 

 

2. 0020 8 
235/1, 

235/2 

51 m2 

1292 m2 
ul. Kozienicka bezprzetargowy 81 m2 

1,28 zł – urządzenie 

miejsc 

parkingowych 

 

3. 0030 45 190 4260 m2 ul. Wrocławska bezprzetargowy 4260 m2 

0,51zł – poszerzenie 

nieruchomości 

sąsiedniej w związku  

z prowadzoną 

działalnością 

gospodarczą 

 

4. 0130 111 115/10 9497 m2 ul. Potkanowska bezprzetargowy 1323 m2 

0,43 zł – poszerzenie 

nieruchomości 

sąsiedniej w związku  

z prowadzoną 

działalnością 

gospodarczą 

 

5. 0130 111 115/2 869 m2 ul. Potkanowska bezprzetargowy 136 m2  
0,78 zł - poszerzenie 

nieruchomości 
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sąsiedniej w celu 

urządzenia miejsc 

parkingowych 

6. 0020 2 156/1 472 m2 ul. Warszawska bezprzetargowy 19 m2 

0,0968 zł- 

urządzenie terenów 

zieleni 

 

7. 0020 2 156/1 472 m2 ul. Warszawska bezprzetargowy 43 m2 

1,1953 zł - na 

poszerzenie w celu 

urządzenia miejsc 

parkingowych 

 

     Razem 7 działek 6252,63 m2  

 

Do zadań własnych powiatu należy prowadzenie gospodarki publicznym zasobem 

mieszkaniowym stanowiącym własność Skarbu Państwa w zakresie prowadzenia rozliczeń 

zarządcy (administratora) nieruchomości lokalowych Skarbu Państwa związanych z 

dostarczaniem mediów do lokali. W roku 2021 Skarb Państwa posiadał 11 lokali mieszkalnych.  

Zadaniami zleconymi realizowanymi przez Prezydenta Miasta Radomia jako starosty, 

w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa są m.in.: 

• zbywanie, za zgodą Wojewody, nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu oraz 

w trybie bezprzetargowym, 

• zamiany i darowizny nieruchomości Skarbu Państwa, 

• nabywanie nieruchomości do zasobu gruntów Skarbu Państwa w różnym trybie, w tym 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

• ustanawianie i rozwiązywanie prawa trwałego zarządu na rzecz państwowych jednostek 

organizacyjnych, 

• aktualizacja i zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz 

rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty od opłaty za trwały zarząd, 

• prowadzenie gospodarki publicznym zasobem mieszkaniowym stanowiącym własność 

Skarbu Państwa, 

• wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie gruntów Skarbu Państwa, 

• gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa, w tym sporządzanie sprawozdań rocznych 

z gospodarowania nieruchomościami do Wojewody i planów wykorzystania zasobu 

nieruchomości Skarbu Państwa, 

• ustalanie i naliczanie wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i opłat 

rozkładanych na raty, 

• naliczanie opłat przekształceniowych: rocznych i jednorazowych, 
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• aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu 

Państwa. 

6.8.3 Informacje dotyczące Cmentarza Komunalnego 

Cmentarz Komunalny w Radomiu działa na podstawie Uchwały Nr 417/92 Rady 

Miejskiej w Radomiu z dnia 26.11.1992 r. w sprawie powołania zakładu budżetowego pod 

nazwą Cmentarz Komunalny w Radomiu. 

Powierzchnia Cmentarza Komunalnego wynosi 31,2784 ha. Na Cmentarzu 

Komunalnym w Radomiu pochowanych jest 45 627 osób. W 2021 roku na Cmentarzu 

Komunalnym w Radomiu zostało pochowanych 1684 osób.  

W 2021 r. na terenie Cmentarza przeprowadzono niżej wymienione prace (inwestycje): 

- budowa Kolumbariów oraz przebudowa elewacji istniejącego budynku domu 

przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu, 

- budowa grobów z gotowych elementów żelbetowych prefabrykowanych oraz płyt betonowych, 

- zlecono opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz wykonanie robót 

budowlanych polegających na wybudowaniu oświetlenia na terenie Cmentarza  

w kwaterach L10, L11, L12, L13 i L14,  

- dokonano zakupu płyt chodnikowych w ilości 2000 szt. do układania chodników między nowo 

wybudowanymi grobami, 

- zlecono usługę polegającą na nasadzeniu 111 szt. drzew na terenie Cmentarza. 

 

6.8.4 Informacje dotyczące spraw targowisk oraz hal targowych: 

Lokalizacje targowisk i ich regulaminy zostały ustalone Uchwałą Nr 231/2015 Rady 

Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015 r. z późn. zm. 

Na terenie Gminy Miasta Radom jest 14 targowisk o łącznej pow. 76.314m2. Na ich 

terenie znajduje się 6 hal targowych o pow. 487m2, 5.086,77m2, 3.528m2, 431m2, 1.767m2, 

3.314m2. Ponadto na targowiskach znajdują się zabudowania – zadaszenia stoisk handlowych 

oraz pawilony handlowe o łącznej pow. 8.297,13m2. 

Umowy dzierżawy w zakresie targowisk obejmują:  

• tereny przyległe do targowiska przy ul. Wernera 10 – 3 umowy dzierżawy z terminami 

obowiązywania do dn. 22.10.2033 r., 30.04.2034 r. oraz 21.08.2034 r., 

• teren targowiska ul. Wernera 10a – umowa dzierżawy do dn. 14.11.2028r., 

• teren targowiska pomiędzy ul. Śląską, Poznańską, Kolejową i Staroopatowską – dwie 

umowy dzierżawy z terminami obowiązywania do dn. 06.10.2035r. oraz 03.08.2031r. 

• parking i czasowe stoiska handlowe – targowisko ul. Limanowskiego umowa 

obowiązuje do dn. 02.03.2024 r., 
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• teren targowiska przy ul. Dębowej – zajęcie pasa drogowego (decyzję ustalającą opłatę 

wydaje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu dla zarządcy targowiska). 

 

6.8.5. Gospodarka ogólnokomunalna 

Zadania własne gminy z zakresu gospodarki komunalnej: 

• dokonywanie opłat za zajęcie pasa drogowego ulicy Reja, Kilińskiego, Klementyny, 

Szwarlikowskiej, Jasińskiego, Grodzkiej, Kelles-Krauza z tyt. umieszczenia 

infrastruktury podziemnej, ulic Kilińskiego, Mazowieckiego, 1905-go Roku z tyt. 

umieszczenia tablic informacyjnych, jak również z tyt. zajęcia pasa drogowego pod 

umieszczenie formy rzeźbiarskiej prof. Leszka Kołakowskiego oraz Witolda 

Gombrowicza na Placu Konstytucji 3 Maja, 

• pokrywanie kosztów energii elektrycznej, wody, ścieków, opłaty dystrybucyjnej w 

obiektach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia park Kościuszki-pomnik, Pl. 

Konstytucji 3 Maja, Stary Ogród, park Michałów, plac Jagielloński, park Obozisko, 

wieża ciśnień, jak również ponoszenie opłaty za wody opadowe i roztopowe – Plac 

Jagielloński, 

• pokrywanie kosztów związanych z dozorem elektronicznym mienia stanowiącego 

własność Gminy do czasu jego zbycia, bądź innego przeznaczenia. W miesiącu styczniu 

i lutym 2021r. dozorowano nieruchomość położoną przy ulicy Kujawskiej 19, 

• wykonywanie dokumentacji technicznej budynków - w 2021r. zlecono natomiast 

wykonanie dokumentacji technicznej obiektu altany, zlokalizowanej w parku im. T. 

Kościuszki, 

• wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym z tytułu niedostarczenia przez 

Gminę lokali socjalnych osobom, którym takie lokale zostały zasądzone. W 2021r. 

wypłacono osobom fizycznym łącznie kwotę 649 269,88 zł, natomiast osobom 

prawnym kwotę 520 598,08 zł, 

• utrzymanie czystości działek gminnych (oczyszczanie i koszenie) w rejonie Północnym 

i Południowym miasta Radomia. Wydział zrealizował umowę na jednorazowe koszenie 

terenów gminnych położonych w wyżej wymienionych rejonach miasta, 

• ustanawianie służebności przesyłu mediów, m.in. instalacji energetycznych, gazowych, 

itp. przez nieruchomości stanowiące własność GMR. W 2021r. ustanowiono 6 

służebności na łączną kwotę 98 757,01 zł, 

• udzielanie zgód na dysponowanie nieruchomościami - zawieranie umów na 

dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi własność GMR przez podmioty 

zewnętrzne w celu realizacji prac dot. m.in. budowy, bądź wymiany istniejących 

przyłączy energetycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, itp. W 2021r. zawarto 37 
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umów na dysponowanie nieruchomościami w celu przeprowadzenia inwestycji i 

uzyskano łączny dochód z tego tytułu w wysokości 61 003,01zł, 

• dzierżawa nieruchomości gminnych - zawieranie umów dzierżawy gruntów i 

nieruchomości gminnych pod tereny targowisk oraz pod lokalizację słupów i tablic 

ogłoszeniowych, jak również umów najmu pod stoiska sezonowe (w 2021r. zawarto 31 

umów pod lokalizację stoisk sezonowych). Łączny dochód z umów z zakresu targowisk, 

słupów i tablic ogłoszeniowych oraz stoisk sezonowych w 2021r. wyniósł 1 763 752,00 

zł, 

• sprzedaż mieszkań, lokali użytkowych - zadanie realizowane przez MZL w uzgodnieniu 

z tut. Wydziałem. Gmina osiągnęła dochód z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych w 

wysokości 819 540,04 zł, natomiast z tytułu sprzedaży lokali użytkowych 300 000 zł, 

• ustalanie opłat, tj. opłaty adiacenckiej renty planistycznej: renta planistyczna ustalana 

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opłata adiacencka ustalana z 

tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń 

infrastruktury technicznej. W celu ustalenia zlecane są operaty szacunkowe ustalające 

wzrost wartości nieruchomości. W 2021r. wydano 263 decyzje ustalające opłatę 

adiacencką z tyt. wzrostu wartości nieruchomości z uwagi na wybudowaną 

infrastrukturę, 72 decyzje z tyt. podziału nieruchomości. Wydano jedną decyzję 

naliczającą rentę planistyczną. W 2021r. osiągnięto dochód z tyt. opłaty adiacenckiej w 

wysokości 661 954,62 zł. Natomiast z tyt. renty planistycznej dochód w wysokości 18 

109,80 zł. 

 

 

 

 

Informacja z realizacji dochodów z tytułu najmu za rok 2021 r. (zadania własne gminy) 

Dział 
 

Rozdział 
§§ Nazwa 

Wykonanie na 

31.12.2021 

1 2 3 4 5 

700 70004 0750 

DOCHODY Z TYTUŁU NAJMU I DZIERŻAWY 

LOKALI 9 345 749,71 

700 70004 0830 DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT NAJEMCÓW 7 250 936,91 
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w tym     opłaty najemców ( media) 7 250 040,45 

w tym     opłaty najemców (wykup lokali) 0,00 

w tym     dochody z tytułu usług refakturowanych  896,46 

700 70004     16 596 686,62 

 

Informacja z realizacji wydatków za rok 2021 r .zadania własne gminy 

Dział 
 

Rozdział 
§§ Nazwa Wykonanie na 31.12.2021 

1 2 3 4 5 

700 70004 3020 WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO 

WYNAGRODZEŃ 7 550,78 zł 

700 70004 4010 

WYNAGRODZENIA OSOBOWE 3 188 117,97 zł 

700 70004 4040 

DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 240 002,22 zł 

700 70004 4110 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 554 156,82 zł 

700 70004 4120 

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 51 565,77 zł 

700 70004 4140 

WPŁATY NA PFRON 15 260,00 zł 

700 70004 4170 

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 22 921,18 zł 

700 70004 4210 

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 120 883,97 zł 

700 70004 4260 WYDATKI NA ZAKUP MEDIÓW W ZASOBIE 

LOKALOWYM 6 577 164,82 zł 

700 70004 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH I 

KONSERW. DOT.ZASOBU LOKALOWEGO 4 017 119,41 zł 

700 70004 4280 

ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2 030,00 zł 

700 70004 4300 WYDATKI NA KOSZTY EKSPLOATACJI DOT. 

ZASOBU LOKALOWEGO 5 925 103,26 zł 

700 70004 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 

TELEKOMUNKACYJNYCH  22 153,67 zł 

700 70004 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 

WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 52 954,84 zł 
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700 70004 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA 

BIUROWE 8 727,37 zł 

Dział 
 

Rozdział 
§§ Nazwa Wykonanie na 31.12.2021 

1 2 3 4 6 

700 70004 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ( 

DELEGACJE, RYCZAŁTY) 42 345,70 zł 

700 70004 4430 

RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 54 239,36 zł 

700 70004 4440 

ODPISY NA ZFŚS 75 823,22 zł 

700 70004 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

DOT.ZASOBU LOKALOWEGO 235 634,88 zł 

700 70004 4520 

OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST 347 530,99 zł 

700 70004 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG ( VAT ) 

DOT. ZASOBU LOKALOWEGO 141 979,28 zł 

700 70004 4580 

POZOSTAŁE ODSETKI 672,26 zł 

700 70004 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 

KOMORNICZEGO 398 873,43 zł 

700 70004 4700 

KOSZTY SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW 3 545,00 zł 

700 70004 6050 

WYDATKI INWESTYCYJNE 321 503,19 zł 

700 70004 6060 

ZAKUPY INWESTYCYJNE 45 575,62 zł 

700 70004     22 473 435,01 

 

 

 

Informacja z realizacji wydatków inwestycyjnych za rok 2021 r .zadania własne gminy 

Dział  Rozdział §§ Nazwa 
Wykonanie na 

31.12.2021 

1 2 3 4 6 

700 70004 6050 

WYDATKI INWESTYCYJNE 321 503,19 

w tym     Termomodernizacja budynków : ul. Trzebińskiego 48 i ul. 

Trzebińskiego 52 168 876,24 
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w tym     Wybudowanie altan śmietnikowych dla budynków 

mieszkalnych przy ul. Niedziałkowskiego 28, Odlewnicza 6d, 

Trzebińskiego 48, Traugutta 52 a, Wolanowska 75 a 99 906,75 

w tym     Wymiana drewnianych komórek lokatorskich na komórki 

blaszane dla budynków przy ul. Sucha 7, Sucha 9, Sucha 11 52 720,20 

700 70004 6060 

ZAKUPY INWESTYCYJNE 45 575,62 

w tym     

ZAKUP SERWERA 45 575,62 

700 70004     367 078,81 

Informacja z realizacji wydatków na remonty budynków stanowiących mieszkaniowy zasób 

gminy za rok 2021 r . zadania własne gminy 

Dział 
 

Rozdział 
§§ Nazwa Wykonanie na 31.12.2021 

1 2 3 4 6 

700 70004 4270 

WYDATKI NA REMONTY BUDYNKÓW   

w tym     

Remonty bieżące lokali 528 266,58 

w tym     

Remonty bieżące lokali socjalnych 160 039,57 

w tym     

Konserwacje bieżąca budynków i urządzeń 571 269,42 

w tym     

Konserwacje instalacji gazowych 10 082,66 

w tym     

Konserwacje instalacji elektrycznych 248 844,46 

w tym     

Remonty kominiarskie 3 132,00 

700 70004     
1 521 

634,69 

 

6.9 Zadania z zakresu urbanistyki, geodezji i architektury 

6.9.1 Urbanistyka 

W 2021 roku odpowiedzialna za planowanie przestrzenne miasta Miejska Pracownia 

Urbanistyczna zrealizowała bądź realizowała następujące dokumenty: 

• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom: 

uchwała nr 678/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie 
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przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Radom - Prace nad częścią „uwarunkowania”, 

• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – uchwalone: 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kozia Góra - Północ”, /uchwała nr 

LI/453/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.01.2021 r./ Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 

29.01.2021 r. poz. 792/; 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stara Wola Gołębiowska – etap I” 

/uchwała nr LXIV/582/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.09.2021 r. Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 07.10.2021 r. poz. 8554/; 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia obszaru doliny rzeki 

Mlecznej – „Piotrówka” /uchwała nr LXVII/606/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 

29.11.2021 r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 08.12.2021 r. poz. 11063/; 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej – Malczew – etap 

I”, /uchwała nr LXX/632/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.12.2021 r. Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 28.12.2021 r. poz. 12386/. 

• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - nad którymi prace trwają: 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów miasta Radomia – 

etap I „Korej”, 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów miasta Radomia – 

etap II „Sita”, 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów miasta Radomia – 

etap III „Potkanów II”, 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów miasta Radomia – 

etap IV „Dolina rzeki Mlecznej - Rybna”; 

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potkanów - etap I” - uchwała 

nr LXIII/564/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.08.2021 r.; 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dolina Kosówki – II” uchwała nr 

516/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. z późn. zm., w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina 

Kosówki II” ; 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stara Wola Gołębiowska - etap IV – rów 

– uchwała nr 447/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. z późn. zm., w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Stara Wola Gołębiowska” w Radomiu; 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stary Ogród uchwała nr 513/ 2009 Rady 

Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. z późn. zm. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 



 

185 
 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Radomiu 

zwanego „Stary Ogród”.  

 

6.9.2. Geodezja  

ZADANIE ILOŚĆ 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI 

Formalno-techniczna obsługa wniosków oraz przygotowanie 

projektów uchwał w sprawie nadania nazw obiektom miejskim 
4 

Ustalanie numerów porządkowych (zawiadomienia) 384 

Wydane zaświadczenia o numerze porządkowym/adresie budynku 60 

Zakładanie, prowadzenie  i udostępnianie ewidencji miejscowości, 

ulic i adresów (EMUiA) 
430 

Prowadzenie postępowań w sprawach o zatwierdzenie projektów 

podziału nieruchomości 
239 

Prowadzenie postępowań w sprawach 

 o rozgraniczenie nieruchomości 
3 

REFERAT EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 

Wprowadzone zmiany w ramach aktualizacji EGiB 14 991 

Wydane decyzje w ramach aktualizacji EGiB 66 

Wydane wypisy 6 350 

Wydane wyrysy 1 036 
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Rejestracja rejestru cen wynikających z aktów notarialnych 2 305 

Udostępnione informacje z RCiWN 129 

Prowadzenie postępowań w sprawie Gleboznawczej Klasyfikacji 

Gruntów 
0 

Wydane zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego 4 

Wydane zaświadczenia o postępowaniu uwłaszczeniowym 1 

Wydane zaświadczenia potwierdzające dane archiwalne z operatu 

ewidencyjnego  
407 

Pozostałe informacje udostępnione w ramach udostępniania 

informacji z EGiB 
2 699 

MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 

Udzielanie informacji poprzez udostępnianie kopii baz, map i innych 

materiałów 
3 415 

Udostępnianie materiałów zasobu dla wykonawstwa geodezyjnego 4 382 

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

(projekty) 
792 

Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących 

wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych przez wykonawców 

prac geodezyjnych 

4 416 

Ewidencjonowanie prac geodezyjnych 3 733 

Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców 

prac geodezyjnych 
1 936 
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6.9.3. Architektura 

W roku 2021 z zakresu architektury:  

• wydano 541 decyzji o warunkach zabudowy, 

• wydano 169 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 

• wydano 968 decyzji pozwoleń na budowę/rozbiórkę. 

6.10 Ochrona Środowiska 

Aglomeracja Radom działa na obszarze Miasta Radomia (całości) i części gm. Jedlnia 

Letnisko i gm. Zakrzew. Wielkość określa równoważna liczba mieszkańców – RLM, która 

wynosi 306.967. Obszar aglomeracji obsługuje oczyszczalnia ścieków komunalnych w 

Lesiowie.  

6.10.1 Zapobieganie zagrożeniom środowiskowym, gospodarka wodna 
i ściekowa  

• przeprowadzenie 79 postępowań dotyczących kwalifikacji planowanych przedsięwzięć 

inwestycyjnych do przeprowadzenia procedury ich oddziaływania na środowisko, 

• wydanie 26 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – 

dla nowych, dużych inwestycji kwalifikujących się do kategorii – mogących pogorszyć 

stan środowiska, 

• przeprowadzenie 20 kontroli przestrzegania regulaminu utrzymania czystości  

i porządku przez właścicieli nieruchomości, 

• wydanie 28 decyzji dotyczących porządkowania gospodarki ściekami komunalnymi na 

terenie miasta (w tym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników na nieczystości płynne), 

• wydanie 353 kart wędkarskich,  

• wydanie 14 kart rejestracyjnych dla sprzętu pływającego, 

• zakończono uruchamianie nowego w skali kraju systemu rejestracji jednostek 

pływających dokonywanych za pomocą internetowego systemu REJA24 - realizacja 

ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających 

o długości do 24 m,  

• rozpoznano w postępowaniu administracyjnym 14 wniosków dot. zmiany stanu wody 

na gruncie wpływające szkodliwie na grunt sąsiedni, 

• na podstawie uchwały Rady Miasta z dn. 17.12.2020 r. nr XLVIII /443/2020  

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Radom rozpoczęto działania  

w ramach realizacji VI edycji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych. Umożliwia to finansowanie projektów Wodociągów Miejskich ze źródeł 

zewnętrznych. 
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Ilość wydanych decyzji w 2021 roku w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym: 

• ochrony przed hałasem - wydano 3 decyzje, 

• gospodarki odpadami - wydano 40 decyzji, 

• ochrony powietrza atmosferycznego - wydano 2 pozwolenia zintegrowane, 2 decyzje w 

ramach handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, 11 pozwoleń na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (dodatkowo wydano 4 zgłoszenia i 2 

zaświadczenia). 

6.10.2. Zieleń i rolnictwo 

• wydanie 151 decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów, 

• przyjęcie 465 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach 

stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane  

z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

• zaopiniowanie roczne plany łowieckie dla 4 kół łowieckich, 

• sprawowanie nadzór nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu – 

przyjęto i zweryfikowano 4 sprawozdania i przekazano środki finansowe na łączną 

kwotę  

w wysokości 1 097 619,90 zł, 

• ogłoszenie otwarte konkursy ofert na zadania: „Pomoc dziko żyjącym kotom poprzez 

sterylizację/kastrację, dokarmianie oraz edukację mieszkańców w zakresie właściwego 

postępowania w stosunku do tych zwierząt”, 

• przeprowadzenie wizytację kontrolną podmiotu realizującego zadanie 

pn. Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu w okresie od 

1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r., 

• potwierdzenie 1 wnioskodawcy okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym; 

• dokonanie 31 wpisów i wykreślono 23 wpisów w rejestrze zwierząt podlegających 

ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz wydano 31 

stosownych zaświadczeń, 

• wydanie 9 świadectw legalności pozyskania drewna z lasów stanowiących własność 

osób fizycznych, 

• nie wydanie decyzji na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców, 

• wydanie 2 decyzje udzielające zezwolenie na utrzymywanie psów ras uznanych za 

agresywną, 

• nie wydanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, 

• potwierdzenie zawarcia 7 umów 10-letniej dzierżawy gruntów. 
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6.10.3. Ochrona i rozwój przyrody 

• przeanalizowano 725 dokumentacji projektowych w celu wyeliminowania kolizji, 

zagrożeń dla terenów zieleni i zadrzewień dzięki czemu ochroniono wiele cennych 

przyrodniczo obszarów, 

• trwały prace nad opracowaniem „Programu rozwoju terenów zieleni w Radomiu”, 

• współpracowano z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami na rzecz rozwoju 

i ochrony przyrody. Wraz ze stowarzyszeniami zrealizowano dwa projekty pn. „Skwer 

Edukacyjny” oraz „Festiwal ogrodów”, 

• zaopiniowano projekty zagospodarowania terenu zieleni związanej z nowymi 

i modernizowanymi obiektami oraz w pasach drogowych. W roku 2021 posadzono 

łącznie 1683 drzew i krzewów (w tym 506 drzew i 1177 krzewów), 

• zaopiniowano 2 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego,  

• dokonano analizy 54 planów wyrębu,  

• wykonano nasadzenia roślin w ilości: 

• ZUK: 231 drzew, 87 krzewów oraz pnączy;  

• MZDiK: 275 drzew, 1090 krzewów oraz pnączy. 

• zrealizowano wycinkę roślin w ilości:  

• ZUK: 77 drzew, 25 m2 krzewów;  

• MZDiK: 367 drzew, 

• wydano 40 opinii dotyczących wydawania zgód właścicielskich w sprawach związanych 

z opracowaniem wniosków na wycinkę – dla jednostek przekazanych  

w tzw. trwały zarząd, np. placówki oświatowe, MZL, 

• wydano 86 opinii dotyczących udostępniania terenów miejskich (tzw. prawo 

dysponowania terenem) wraz z warunkami wykonania prac w sposób zapewniający 

ochronę drzew oraz terenów zieleni, 

• sprawdzono oraz przekazano zgodnie z kompetencjami do realizacji 66 interwencji oraz 

zgłoszeń mieszkańców w kwestii pielęgnacji drzew bądź ich usunięcia z uwagi na 

wynikające problemy, tj. deformacje chodników, uszkadzanie podmurówek ogrodzeń, 

zacieniania posesji lub poczucia zagrożenia, 

• udzielono odpowiedzi na 8 interpelacji dotyczących terenów zieleni bądź 

nieruchomości, 

• udział w pracach zespołu dotyczącego After LIFE Planu. 

6.11. Rozwój administracyjny i informatyzacja miasta 

W celu zapewnienia rozwoju instytucjonalnego oraz cyfrowej aktywizacji społeczeństwa 

realizowano działania związane z utrzymaniem i rozbudową Miejskiego Systemu Informacji 
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Przestrzennej – ogólnodostępnego źródła informacji o mieście, dostępnego dla wszystkich 

mieszkańców oraz gości, obejmującego swoim zakresem dane z obszarów: 

• gospodarki i zarządzania przestrzenią miejską, 

• architektury i planowania przestrzennego, 

• transportu i komunikacji, 

• spraw społecznych, 

• kultury oraz edukacji, 

• demografii, 

• zabytków i oferty turystycznej, 

• ochrony środowiska, 

• gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Wszystkie dane opublikowano na specjalnie utworzonym w tym celu, ogólnodostępnym 

portalu internetowym wraz z podaniem ich źródła i aktualności. 

Ponadto wdrożono Wewnętrzne Portale Mapowe ukierunkowane  

na usprawnienie zarządzania miastem poprzez udostępnienie dedykowanych zbiorów danych 

przestrzennych z zakresu: 

• gospodarki i zarządzania nieruchomościami publicznymi, 

• gminnej Ewidencji Zabytków, 

• ochrony Środowiska i Gospodarowania odpadami komunalnymi, 

• demografii, 

• architektury i planowania przestrzennego. 

Ponadto przeprowadzono wektoryzację obowiązujących Miejscowe Plany 

Zagospodarowania Przestrzennego. Przygotowano również szereg informacji niezbędnych dla 

podejmowanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną działań z zakresu planowania 

przestrzeni miejskiej w Radomiu – w tym opracowano niezbędne bazy danych przestrzennych, 

które są wykorzystywane podczas prac prowadzonych przez tę pracownię w związku z 

opracowywaniem dokumentacji do nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radom. 

Wszystkie te elementy usprawniają proces zarządzania miastem poprzez zapewnienie 

dostępu odpowiednich komórek Urzędu Miejskiego w Radomiu  

do aktualnych, niezbędnych informacji wykorzystywanych podczas realizacji nałożonych 

zadań. Ponadto dzięki upublicznieniu znacznej części opracowanych materiałów ułatwiają 

codzienne życie mieszkańców Radomia, pozwalając im na zapoznanie się z ofertą miasta, jak 

również na pozyskanie bieżących informacji związanych z funkcjonowaniem Radomia. 
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W ramach zadań własnych gminy Wydział Teleinformatyczny Urzędu Miejskiego 

w Radomiu świadczy usługi informatyczne i telekomunikacyjne z zakresu utrzymania i obsługi 

Urzędu. 

Wydział Teleinformatyczny kontynuuje utrzymanie projektu finansowanego w latach 

poprzednich ze środków Unii Europejskiej z zakresu pomocy społecznej Bezpłatny Internet 

dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.  

W roku bieżącym i 2023 odbędzie się realizacja wsparcia rozwoju cyfrowego oraz 

zwiększenie cyberbezpieczeństwa urzędu w ramach konkursu Cyfrowa Gmina. 

Kontynuowana jest realizacja projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, w 

ramach którego w bieżącym roku zostanie wdrożony system dziedzinowy służący do 

komunikowania się z mieszkańcami Mieszk@niec. 

Jesteśmy w fazie utrzymania i rozbudowy rezultatów projektu Publiczny Internet na terenie 

Gminy Miasta Radomia – projekt jest zawarty w projekcie Strategii dalszego rozwoju Gminy 

Miasta Radomia-Radom 2030. 

Miasto Radom kontynuuje projekt Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia.  

6.12. Zadania realizowane przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów 

Rzecznik konsumentów jest organem wykonującym zadania powiatu (miasta 

na prawach powiatu) w zakresie ochrony konsumentów. W Radomiu Miejski Rzecznik 

Konsumentów działa na podstawie Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wchodzi w 

skład Urzędu Miejskiego jako stanowisko jednoosobowe. 

 W 2021 roku udzielono telefonicznie oraz osobiście około 4000 porad konsumenckich, z czego 

357 dotyczyło zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w 

zakresie ochrony konsumentów, 132 wystąpień do przedsiębiorców w sprawie ochrony 

interesów konsumentów oraz 14 powództw na rzecz konsumentów i wstąpień do toczących się 

postępowań. 

6.13. Działania na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości  

W niniejszym podrozdziale zaprezentowane zostaną zadania własne gminy i powiatu 

realizowane w Biurze Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej z zakresu rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości wykraczające poza informacje zawarte w programach i innych 

dokumentach strategicznych, tut. Biuro informuje, że realizuje zadania z zakresu rozwoju 

lokalnej przedsiębiorczości. 

• Podejmowanie działań sprzyjających nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów 

z inwestorami: zadanie to polega na realizacji spotkań przedsiębiorców – inwestorów 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibrvP1irH3AhUHvosKHUwnAzQQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fgeodezja.mazovia.pl%2Fprojekty%2Fasi%2Fstartasi.html&usg=AOvVaw3rKMZk_5uaoXxsn9mB__B7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibrvP1irH3AhUHvosKHUwnAzQQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fgeodezja.mazovia.pl%2Fprojekty%2Fasi%2Fstartasi.html&usg=AOvVaw3rKMZk_5uaoXxsn9mB__B7
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w celu poznania ich planów inwestycyjnych i zaprezentowania elementów wsparcia dla 

realizacji inwestycji. W 2021 r. przeprowadzono 16 spotkań z inwestorami.  

• Informowanie o możliwościach i warunkach inwestowania w mieście: poprzez m.in. 

bieżące umieszczanie informacji na stronie: www.investinradom.pl oraz nawiązywanie 

relacji i organizacja spotkań.  

W 2021 r. przeprowadzono 18 spotkań z przedsiębiorcami 

• Przygotowywanie, gromadzenie i informowanie o ofertach inwestycyjnych miasta, w 

tym gminnych i prywatnych ofertach: w tym celu prowadzona jest baza danych ofert 

inwestycyjnych, dostępna na stronach internetowych: www.investinradom.pl – oferty 

lokalizacyjne, www.baza.paih.gov.pl – generator ofert inwestycyjnych PAIH.  

• Wspieranie inwestorów w procesie inwestycyjnym oraz opieka poinwestycyjna: zadanie 

polega m.in. na organizowaniu spotkań eksperckich, pomocy w przygotowaniu 

dokumentów, wsparciu w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych dla 

procesów inwestycyjnych. W 2021 r. wsparto 14 inwestorów.  

• Wspieranie podmiotów gospodarczych tworzących miejsca pracy w Radomiu: m.in. 

poprzez prowadzenie projektu promocji kształcenia zawodowego tj. organizację 

spotkań w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.  

W 2021 r. współpraca dotyczyła 20 podmiotów gospodarczych. 

• Inicjowanie i realizacja inicjatyw oraz programów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 

w Radomiu, w tym realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej: 

poprzez realizację uchwały ws. przyznawania stypendiów dla studentów, w 2021 r. 

przyznano 1 stypendium (zgodnie z posiadanym budżetem biura). Ponadto w zeszłym 

roku organizowano i koordynowano spotkania przedstawicieli komórek 

organizacyjnych UM Radom w zakresie przygotowania do zaoferowania gminnych 

nieruchomości inwestycyjnych w Radomiu. Ponadto biuro brało udział w pracach 

Zespołu roboczego ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Zorganizowano warsztaty dla doradców zawodowych z przedsiębiorcami. 

Kontynuowana była realizacja projektu „Mój Zawód – Moja Przyszłość” na rzecz 

kształcenia zawodowego. Biuro organizowało i uczestniczyło w spotkaniach Rady 

Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Radomia oraz zorganizowało i wdrożyło 

program P-Tech na rzecz rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Zespołu Szkół 

Elektronicznych w Radomiu. 

• Współpraca z jednostkami naukowymi, uczelniami, szkołami, instytucjami otoczenia 

biznesu, administracją rządową i samorządową, środowiskami biznesowymi oraz 

innymi podmiotami wspierającymi przedsiębiorczość w Radomiu”. W 2021 r. 

zrealizowano współpracę z 48 podmiotami, w tym z:  

file:///C:/Users/olgag/Desktop/raport/www.investinradom.pl
http://www.investinradom.pl/
http://www.baza.paih.gov.pl/
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− 41 szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi (promocja kształcenia 

zawodowego), 

− 2 radomskimi uczelniami: Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym 

w Radomiu w ramach promocji kształcenia zawodowego, a także współpracy przy 

organizacji procesu powstania akademickiego inkubatora przedsiębiorczości oraz 

Wyższą Szkoła Handlową w Radomiu – udział w debacie eksperckiej w ramach 

Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości;, 

− 1 uczelnią warszawską: Szkołą Główną Handlową – udział w wywiadzie dla 

projektu gospodarczego Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw 

− radomskimi izbami/stowarzyszeniami gospodarczymi w ramach promocji 

kształcenia zawodowego: Izbą Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej oraz 

Business Centre Club Loża Radomska w zakresie promocji kształcenia 

zawodowego, 

− 2 podmiotami wspierającymi przedsiębiorczość: udział w projekcie „One stop 

Shop” – realizowanym przez Agencję Rozwoju Mazowsza SA; udział konkursie 

„Grunt na medal” realizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu SA.  

• Prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową na rzecz rozwoju 

gospodarczego miasta: w 2021 r. Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej 

uczestniczyło w projekcie Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej 

z przedstawicielami Norwegii oraz utrzymywało kontakty z Polsko-Niemiecką Izbą 

Przemysłowo-Handlową.  
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6.14. Gospodarka odpadami komunalnymi 

W 2021 r. Gmina Miasta Radomia stworzyła warunki prawno-organizacyjne dla 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i objęła wszystkich 

mieszkańców. Ustanowiono akty prawa miejscowego, zorganizowano odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym odpadów zbieranych w sposób selektywny.  

Zorganizowany przez Gminę odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych 

realizowany był przez trzech uprawnionych wykonawców świadczących usługi w pięciu 

sektorach wywozowych. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

realizowany był w 5 sektorach wywozowych i obejmował 19 620 punkty gromadzenia odpadów. 

Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych odbywał się na podstawie umów 

zawartych przez właścicieli takich nieruchomości z przedsiębiorcami świadczącymi usługi 

odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Na terenie Radomia w 2021r. wytworzonych zostało 89 893,4434 Mg odpadów 

komunalnych, w tym 66 023,4220 Mg na nieruchomościach zamieszkałych objętych systemem 

odbioru zorganizowanym przez Gminę Miasta Radomia (w tym PSZOK). Odpady odebrane w 

sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych stanowiły 40,32%, a 59,68% odpadów 

odebrano od mieszkańców w sposób zmieszany.  

Wskaźniki te dla odpadów odbieranych z nieruchomości niezamieszkałych wynosiły 

odpowiednio 32,57% dla odpadów segregowanych i 67,43% dla odpadów niesegregowanych.  

W 2021 r. odebrane od mieszkańców miasta odpady komunalne zagospodarowane 

zostały w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu ul. Witosa 76.  

Na terenie Radomia funkcjonował 1 stały Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Wincentego Witosa 76, gdzie mieszkańcy 

nieruchomości zamieszkałych mieli możliwość oddawania selektywnie zebranych odpadów: 

• papieru obejmującego odpady z papieru i tektury,  

• szkła, w tym opakowań ze szkła,  

• metali, w tym opakowań z metali, 

• tworzyw sztucznych, w tym opakowań z tworzyw sztucznych,  

• opakowań wielomateriałowych, 

• bioodpadów,  

• popiołu i żużla z palenisk domowych,  

• mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,  

• odpadów niebezpiecznych,  

• przeterminowanych leków i chemikaliów, 
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• odpadów powstających w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania 

produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych,  

• zużytych baterii i akumulatorów,  

• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

• zużytych opon rowerowych, motorowerowych, z wózków, motocykli oraz pojazdów 

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane 

do prowadzenia działalności gospodarczej,  

• odpadów budowlanych i rozbiórkowych.  

W 2021 r. dostarczono do PSZOK 6 059,7500 Mg odpadów komunalnych.  

Gmina Miasta Radomia w 2021r. osiągnęła wymagane przepisami prawa poziomy: 

• przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (26,32% przy 

wymaganym minimalnym poziomie 20%);  

• ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania (11,58% przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 35%).  

Uprawnionych do świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Radomia było 11 podmiotów wpisanych 

do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Radomia. 

W 2021 roku nie odnotowano zmian w zakresie wpisania lub wykreślenia podmiotów.  

W zabudowie wielorodzinnej selektywna zbiórka opakowań szklanych częściowo 

prowadzona była w oparciu o 416 pojemników typu „dzwon” stanowiących własność Gminy 

Miasta Radomia. Zbiórka przeterminowanych leków prowadzona była poprzez system 

oznakowanych pojemników ustawionych w 50 aptekach na terenie miasta.  

W celu ułatwienia mieszkańcom Radomia pozbywania się sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, Gmina Miasta Radomia we współpracy z MB Recykling Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka 

komandytowa z siedzibą w Kielcach - podmiotem posiadającym instalacje do przetwarzania 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - zorganizowała punkty zbierania drobnych 

elektroodpadów poprzez system 20 specjalistycznych pojemników koloru czerwonego. W 

ramach tej współpracy oraz podczas mobilnych zbiórek organizowanych na terenie miasta 

Radomia zebrano łącznie 47,7270 Mg elektro-sprzętu.  

Prowadzono działania edukacyjno-informacyjne w zakresie selektywnego gromadzenia 

odpadów komunalnych, które obejmowały m.in. emisję spotów radiowych i telewizyjnych, 

organizację wystawy edukacyjnej na terenie Urzędu Miejskiego oraz spotkania 

z przedstawicielami społeczności lokalnej.  
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Przeprowadzono 366 kontroli nieruchomości w zakresie ich wyposażenia w pojemniki 

do gromadzenia odpadów komunalnych, przestrzegania zasad selektywnego gromadzenia 

odpadów, udokumentowania w formie umowy i rachunków korzystania przez właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych z usług odbierania odpadów komunalnych. Ponadto 

przeprowadzono 1928 kontroli w terenie w zakresie prawidłowego świadczenia usług odbioru 

odpadów komunalnych zleconych podmiotom przez Gminę Miasta Radomia.  

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021r. uzyskano dochody 

w wysokości 20 678 592,30 zł. Wydatki poniesione na system gospodarowania odpadami 

komunalnymi wyniosły łącznie 41 983 694,27 zł, a szczegółowe ich zestawienie przedstawia 

poniższa tabela. 

Dochody i wydatki związane z gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi w  

2021 r. 

 

6.15. Bezpieczeństwo publiczne 

6.15.1. Kwalifikacja wojskowa 

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób 

podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym 

do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.  

DOCHODY 

WYDATKI 

RODZAJ WYDATKU 

WYDATKI W 

PLN 

2021 r. 

% udział 

zadania w 

wydatkach 

ogółem 

20 678 592,30 

 

Odbiór i transport odpadów komunalnych  

(5 Sektorów) 
12 265 532,67 29,22 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych  

(5 Sektorów) 
24 362 353,76 58,03 

PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych 
2 360 281,72 5,62 

Edukacja 26 608,59 0,06 

Obsługa administracyjna systemu 2 955 325,71 7,04 

Likwidacja „dzikich wysypisk” 13 591,82 0,03 

   

Razem 41 983 694,27 100 
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Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie  

w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Ustawowy obowiązek stawienia się do 

kwalifikacji wojskowej w 2021 roku mieli mężczyźni urodzeni w 2002 r.; mężczyźni urodzeni  

w latach 1997-2001, którzy nie posiadali określonej kategorii zdolności do czynnej służby 

wojskowej a także osoby urodzone w latach 2000-2001, które zostały uznane przez powiatowe 

komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby 

wojskowej, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan 

zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej  

w 2021 r. wzywane były również kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje 

przydatne do czynnej służby wojskowej, lub pobierające naukę w celu uzyskania tych 

kwalifikacji.  

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji w 2021 r. kwalifikacja wojskowa miała 

być przeprowadzona w okresie od 06.09.2021 r. do 27.10.2021 r. - razem 38 dni roboczych. 

Kwalifikacja wojskowa w 2021 r. została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Zidentyfikowanym zjawiskiem negatywnym jest zwiększona migracja osób 

zobowiązanych do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej. Zjawisko to ma negatywny wpływ 

na stawiennictwo, a jego skala ma charakter postępujący. Zjawiskiem pozytywnym była 

obecność żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na świetlicy, podczas przeprowadzania 

kwalifikacji wojskowej. Osoby oczekujące na badania z dużym zainteresowaniem obserwowały 

prezentowany sprzęt wojskowy. 

Do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. stawiło się 983 mężczyzn i 24 kobiety.  

6.15.2. Monitoring Miejski 

Celem działania monitoringu wizyjnego w mieście Radomiu jest zapewnienie 

bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie monitorowanym.  

Do zadań monitoringu należy w szczególności: 

• współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia 

obywateli, udzielania pomocy w usuwaniu awarii technicznych i klęsk żywiołowych oraz 

innych miejscowych zagrożeń, 

• współdziałanie z Policją i Strażą Miejską w zabezpieczeniu wizyjnym miejsca zdarzenia, 

a w szczególności ustalenie w miarę możliwości świadków oraz kierunków przyjścia i 

odejścia sprawców zdarzenia oraz współdziałanie z innymi służbami w zakresie ochrony 

porządku podczas zgromadzeń i imprez masowych, 

• czuwanie nad porządkiem w ruchu drogowym i informowania poszczególnych służb 

(Policję i Straż Miejską) o naruszeniu przepisów prawa ruchu drogowego, 

• współpraca z Krajową Administracją Rządową w zakresie postępowań karno-

skarbowych, 
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• współpraca z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz prowadzenie nasłuchu 

radiowego sieci radiowej Wojewody Mazowieckiego, 

• informowanie Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i 

Ochrony, a w czasie jego nieobecności Kierownika Referatu Ochrony i Monitoringu 

Miasta o stanie i rodzaju zagrożeń, sposobie działania sprawców przestępstw i 

wykroczeń oraz zjawisk kryminogennych, a także przekazywanie innych spostrzeżeń 

związanych z pracą monitoringu miejskiego. 

Łącznie w systemie monitoringu miejskiego w Radomiu pracuje 72 kamery. Monitoring 

miejski obsługiwany jest przez przeszkolonych pracowników Wydziału Bezpieczeństwa, 

Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu (24 godz. na dobę). 

Pracownicy posiadają bezpośrednią łączność telefoniczną z Policją oraz telefoniczną i radiową 

ze Strażą Miejską.  

W przypadku zagrożenia bądź zaistnienia przestępstwa, zostają powiadomione ww. 

służby co pozwala na podjęcie natychmiastowej interwencji i zatrzymanie sprawców na 

gorącym uczynku przestępstwa lub wykroczenia. 

W okresie od 1.01.2021 – 31.12.2021 roku pracownicy monitoringu zgłosili ogółem 

3622 interwencji w tym: 

• 11 sprawców przestępstw złapanych na gorącym uczynku, 

• 2497 różnych kategorii wykroczeń, 

• 1114 interwencji związanych z zagrożeniem życia i zdrowia, 

220 interwencje skierowano do Komendy Miejskiej Policji, natomiast 3402 do Straży 

Miejskiej w Radomiu. 

Dla potrzeb Policji i Straży Miejskiej zabezpieczono i przekazano 240 materiałów 

zdjęciowych ze zdarzeń, które mogą posłużyć jako materiał dowodowy w prowadzonych 

sprawach. 

Rejony miasta Radomia z największą ilością podjętych interwencji w zależności od miejsca 

montażu kamer monitoringu miejskiego: 

• Żeromskiego/Plac Konstytucji - 761 interwencji, 

• Plac Dworcowy - 213 interwencji, 

• Plac Jagielloński - 178 interwencji, 

• Żeromskiego/Traugutta - 655 interwencji, 

• Grodzka/Taxi - 219 interwencji, 

• Park Kościuszki/muszla koncertowa – 244 interwencji. 

W porównaniu do 2020 roku nastąpił wzrost interwencji o 295.  

W zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej monitoring miejski na 

bieżąco monitoruje w obszarze objętym monitoringiem, przypadki wystąpienia pożaru lub 
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lokalnych podtopień wynikłych z działania warunków atmosferycznych, awarii urządzeń lub 

działalnością człowieka. Wszelkie zarejestrowane przypadki na bieżąco zgłaszane są do 

odpowiednich służb (SM, KMP, PSP, MCZK) w celu jak najszybszego zlikwidowania 

zagrożenia. W 2021 roku zgłoszono do PSP 1 (jedną) interwencję związaną z zauważonym 

pożarem. 

Monitoring Miejski także monitoruje obecność PSP na terenie monitorowanym przez 

kamery monitoringu. Wszelkie zebrane informacje o lokalizacji jednostek PSP i 

przeprowadzanej akcji przekazuje do MCZK w Radomiu w celu podjęcia koniecznych działań. 

6.15.3. Straż Miejska 

Straż Miejska w Radomiu wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego 

wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.  

Do zadań Straży Miejskiej należą: 

•  ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,  

•  czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w 

przepisach o ruchu drogowym,  

• kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust.  

1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 

13),  

• współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, 

pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych 

miejscowych zagrożeń, 

• zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo 

miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem 

śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę 

możliwości, świadków zdarzenia,  

• ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,  

• współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas 

zgromadzeń i imprez publicznych,  

• doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli 

osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się 

w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu  

i zdrowiu innych osób,  

• informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie  

i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw  

i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami 

państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,  
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• konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla 

potrzeb gminy. 

Wszystkie zadania opisane powyżej, celem sprawnego wykonywania rozdzielono pomiędzy 

poszczególne komórki organizacyjne straży, której schemat organizacyjny podzielono na 4 

(cztery) Referaty. Referat Prewencji, Referat Administracyjno – Porządkowy, Referat Ochrony 

Środowiska i Referat Dyżurnych. 

Referat Prewencji 

Funkcjonariusze Referatu Prewencji Straży Miejskiej w Radomiu pełnią służebną rolę 

wobec społeczeństwa i w związku z tym zajmują się sprawami związanymi z szeroko pojętym 

dobrem publicznym tj. sprawami związanymi z zakłóceniami ładu i porządku publicznego oraz 

w ramach posiadanych uprawnień bezpieczeństwem w ruchu drogowego. 

Funkcjonariusze Referatu Prewencji to dobrze wyszkoleni funkcjonariusze zarówno 

pod kątem ruchu drogowego, jak i interwencji związanych z reagowaniem na wszelkiego 

rodzaju naruszenia norm i przepisów prawnych, w szczególności zaś szybkie i skuteczne 

podejmowanie działań w przypadku wybryków chuligańskich, niszczenia mienia oraz 

zakłócania spokoju i porządku. Dotychczas funkcjonariusze Referatu Prewencji bardzo 

intensywnie współpracowali ze wszystkimi służbami mundurowymi na terenie miasta 

Radomia, a doświadczenie uzyskane przy pracy wśród fachowców procentuje na naszych 

ulicach.  

Działania związane z ruchem drogowym: 

W ramach posiadanych uprawnień strażnicy Straży Miejskiej w Radomiu podejmują 

interwencje wobec uczestników ruchu drogowego, którzy dopuścili się wykroczeń w zakresie 

nieprzestrzegania przepisów o zatrzymaniu lub postoju pojazdów, ruchu rowerów, ruchu 

pieszych oraz wobec kierujących pojazdami, którzy nie zastosowali się do zakazu ruchu w obu 

kierunkach. Strażnicy Referatu Prewencji zajmujący się szeroko pojętym ruchem drogowym 

współpracują z administracjami osiedli na terenach miasta Radomia w zakresie wdrażania na 

terenach osiedlowych stref ruchu i stref zamieszkania. Udzielają porad oraz pomagają i 

opiniują w zakresie posiadanych uprawnień nowo wprowadzane rozwiązania infrastruktury 

drogowej na terenie należącym do radomskich osiedli. W ramach doradztwa współpracują z 

ww. podmiotami w zakresie opiniowania oznakowania terenów znakami drogowymi zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

Priorytetem w działaniach Referatu Prewencji Straży Miejskiej w Radomiu jest 

wyeliminowanie problemu zajmowania przez osoby nieuprawnione miejsc parkingowych 

przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową. W ramach 

czynności służbowych związanych z kontrolą ruchu drogowego strażnicy Straży Miejskiej  

w Radomiu kontrolują miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób 

niepełnosprawnych. Podejmowane działania mają na celu eliminowanie przypadków 
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nieuprawnionego zajmowania tych miejsc. Oprócz działań typowo restrykcyjnych Straż 

Miejska w Radomiu, podejmuje również działania prewencyjne mające na celu informowanie 

kierowców o obowiązujących przepisach ruchu drogowego w szczególności dotyczących 

tematyki przestrzegania przepisów i niestosowania się do znaków P-24 i T-29. 

Dodatkowo na podstawie zgłaszanych interwencji oraz lektury pism wpływających do 

Straży Miejskiej w Radomiu opracowywane są miejsca zagrożone szczególnie uciążliwym 

parkowaniem. Mapa zagrożeń opracowywana jest na bieżąco, a służby patroli ruchu drogowego 

dyslokowane są w zależności od potrzeb w rejony szczególnie newralgiczne. W ramach stałych 

miejsc kontroli szczególnym nadzorem objęto ścisłe centrum miasta Radomia  

z uwzględnieniem strefy Tempo 30. 

Działania prewencyjne 

Funkcjonariusze Referatu Prewencji Straży Miejskiej w Radomiu w ramach 

posiadanych uprawnień stale podejmują działania polegające na poprawie stanu porządku 

publicznego oraz poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Zadania te są realizowane 

poprzez przeprowadzenie działań zapobiegających popełnianiu najbardziej uciążliwych 

wykroczeń oraz przestępstw. Do priorytetowych zadań realizowanych w tym zakresie przez 

Straż Miejską w Radomiu należy reagowanie na wybryki chuligańskie, przypadki zakłócania 

spokoju i porządku publicznego oraz przypadki niszczenia mienia. 

Zgodnie z ustawą o strażach gminnych i miejskich z dnia 29 sierpnia 1997 roku Straż 

Miejska w Radomiu współdziała z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i 

zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz 

innych miejscowych zagrożeń. Do momentu przybycia właściwych służb, zabezpiecza miejsca 

przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia – albo miejsc zagrożonych takim 

zdarzeniem – przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, a także 

ustala wstępnie świadków zdarzenia.  

W związku z rosnącą ilością imprez miejskich z udziałem dużej liczby osób, strażnicy 

biorący udział w ich zabezpieczaniu reagują na wszelkiego rodzaju naruszenia norm i 

przepisów prawnych. Dokonywane są także zabezpieczania tras przemarszów, pochodów 

i manifestacji. 

Najważniejszym partnerem dla Straży Miejskiej w Radomiu w realizacji zadań 

z zakresu poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego jest Policja oraz Wydział 

Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego Referat Monitoringu. 

Szybkie podejmowanie interwencji pozwoliło na znaczne wyeliminowanie wszelkich 

negatywnych zjawisk kryminogennych mających miejsce na terenach objętych monitoringiem 

wizyjnym.  

Funkcjonariusze Referatu Prewencji prowadzą również działania związane z łamaniem 

przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które należą 
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do jednych z najbardziej uciążliwych. Strażnicy miejscy interweniują w przypadkach 

spożywania alkoholu w miejscach, gdzie jest to zabronione. Jeżeli osoba nietrzeźwa swoim 

zachowaniem daje powód do zgorszenia, znajduje się w okolicznościach zagrażających jej 

życiu, zdrowiu lub stanowi takie zagrożenie dla innych, strażnicy miejscy doprowadzają taka 

osobę do miejsca zamieszkania lub wytrzeźwienia.  

Dodatkowo na podstawie zgłaszanych interwencji oraz lektury pism wpływających do 

Straży Miejskiej w Radomiu opracowywane są miejsca zagrożone szczególnie uciążliwe dla 

mieszkańców zagrożeniami i wybrykami chuligańskimi. Mapa zagrożeń opracowywana jest na 

bieżąco, a służby patroli Referatu Prewencji dyslokowane są w zależności od potrzeb w rejony 

szczególnie newralgiczne.  

Referat Administracyjno-Porządkowy 

Jednym z działań Referatu Administracyjno-Porządkowego jest Czyste miasto - 

działania skupione na całorocznej kontroli terenu Gminy Miasta Radomia pod kątem czystości, 

działania skupione na terenach będących własnością (w użytkowaniu wieczystym) we władaniu 

GMR oraz podmiotów prywatnych (osoby fizyczne, osoby prawne). Kolejnym działaniem jest 

Reksio - wzmożone działania wobec właścicieli czworonogów dotyczące realizacji zadań i 

obowiązków spoczywających na obywatelach miasta (gospodarka odpadami komunalnymi - 

zadania statutowe).  

Działania sezonowe: 

 - wzmożenie działalności patroli referatu pod kątem przywrócenia porządku w podległych 

rejonach - porządki wiosenne, 

- kontrola wykoszenie traw w pasach drogowych, na terenach użyteczności publicznej, parki 

itp., 

- kontrola i działania zmierzające do likwidacji występowania ognisk barszczu Sosnowskiego 

- działania dotyczące realizacji uchwał Rady Miejskiej w Radomiu: targowiska, nielegalne 

plakatowanie, park kulturowy, 

- kontrola dzikich kąpielisk- wzmożenia patroli prewencyjnych na terenie obiektu MOSiR – 

Borki 

- akcja „zima”, 

Przygotowanie, stworzenie dokumentacji niezbędnej do podjęcia działań kontrolnych 

związanych z wprowadzeniem uchwały sejmiku wojewódzkiego tj.: uchwała antysmogowa. 

w zakresie pomocy osobom bezdomnym: 

- całoroczne działania zmierzające do edukacji, pomocy prawnej ze strony funkcjonariuszy SM, 

-kontrola miejsc pobytu osób bezdomnych- opuszczone budynki, szałasy, pustostany itp. w 

razie nasilenia występowania niskich temperatur całodobowy monitoring ww. miejsc w celu 

wyeliminowania przypadków wychłodzenia organizmu osób niekorzystających z noclegowni 

itp., 
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- stała współpraca z ośrodkami niosącymi pomoc socjalna osobom bezdomnym Caritas, MOPS 

- stałe monitorowanie i wymiana informacji z streetworkerami, 

- organizacja w razie konieczności wydawania posiłków gorących, 

- pomoc w zbiórce i dystrybucji odzieży dla osób potrzebujących, 

współpraca z instytucjami, organizacjami oraz społeczeństwem: 

- współpraca z MZDIK- porządki, likwidacja barier komunikacyjnych,  

- współudział w planowaniu i organizacji imprez o charakterze masowym organizowanych na 

terenie miasta Radomia,  

- współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziałem Zarządzania 

Nieruchomościami UM w Radomiu dotycząca likwidacji dzikich wysypisk śmieci, 

- w związku ze zmianami klimatycznymi, które powodują nagłe załamania pogodowe 

powodujące duże zagrożenia dla społeczeństwa stała współpraca ze Strażą Pożarną oraz  

z Wydziałem Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony UM w Radomiu. 

działania patrolu szkolnego: 

- Kontrola terenów przyszkolnych jak i samych szkół pod kątem ładu i porządku publicznego 

oraz bezpiecznej drogi do i ze szkoły uczniów poszczególnych szkół; 

- Kontaktowanie się z dyrektorem bądź pedagogiem szkolnym na tematy zagrożeń jakie 

występują na terenie szkół; 

- Przeprowadzanie prelekcji w klasach 0 -3 z użyciem miasteczka ruchu drogowego na temat 

bezpiecznej drogi do i ze szkoły; 

- Przeprowadzanie prelekcji w klasach 4 -6 szkół podstawowych i pierwszych klasach szkół 

gimnazjalnych na temat zagrożeń związanych z używkami oraz czynami zabronionymi (ustawa 

w postępowaniu w sprawach o nieletnich); 

- Udział w zespołach interdyscyplinarnych organizowanych w gimnazjach i szkołach średnich 

zgodnie zapotrzebowaniem poszczególnych placówek; 

Referat Ochrony Środowiska: 

realizacja zadań wynikających z Regulaminu utrzymania czystosci I porządku  

w mieście Radomiu a w szczególności: 

- posiadania umów i faktur na wywóz odpadów do miejsc na ten cel przeznaczonych; 

- posiadanie właściwych pojemników na gromadzenie odpadów; 

- utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym; 

- stanu porządku na posesjach; 

- kontrola dzikich wysypisk; 

- likwidacja dzikich wysypisk; 

- kontrola wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych; 

- podrzucania odpadów do koszy ulicznych, oraz do miejsc gromadzenia odpadów przez 

mieszkańców; 
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- zachowania środków ostrożności przy trzymaniu psów; 

- szczepienia psów; 

- sprzątania po psach; 

- kontrola jakości powietrza. 

Realizacja zadań wynikających z przyjęcia programu opieki nad zwierzętami: 

Zgodnie z realizacją programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Miasta Radomia podstawową jednostką reagowania w przypadku zagrożenia mieszkańców ze 

strony bezdomnych i dzikich zwierząt jest wyspecjalizowany patrol Straży Miejskiej w 

Radomiu.  

W większosci interwencje dotyczą agresywności zwierząt, ich bezdomności, choroby 

oraz uczestnictwa w wypadkach komunikacyjnych.  

W przedmiocie tych działań współpracujemy z: 

- przychodnią weterynaryjną „Zwierzyniec” całodobowo w dni wolne od pracy i święta, 

- kołami łowieckimi, 

- Strażą Leśną, 

- firmą „Jasta” dot. zbierania padliny. 

Realizowane są akcje promocyjne: „Posprzątajmy Radom na Wiosnę i Jesień” - praca u 

podstaw z młodzieżą. 

Referat Dyżurnych 

Na podstawie Zarządzenia Komendanta Straży Miejskiej nr 5/2020 z dnia 31 stycznia 

2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa dotyczących zagadnień dla służb 

ochrony funkcjonariusz SM pełniący służbę na dyżurkach Urzędu Miejskiego w Radomiu przy 

ulicach Żeromskiego, Kilińskiego oraz Rynek jest obowiązany dokonywać obchodów budynku. 

Pełnić służbę na terenie budynku, wydawać klucze do pomieszczeń, kontrolować ład i porządek 

na terenie obiektu oraz nie dopuścić do naruszeń prawa. 

Dyżurny dokonując obchodów w godzinach nocnych, soboty, niedziele i święta 

powinien każdorazowo dokonać kontroli wszystkich ciągów komunikacyjnych w budynku, 

dostępnych WC sprawdzając kabiny oraz w szczególności zwracając uwagę na komórki 

organizacyjne UM i pomieszczenia zlokalizowane w strefach bezpieczeństwa. Dokonując 

obchodu zwraca uwagę na zgaszone światła w pokojach urzędniczych, ich zamknięcie oraz 

pozostawione w zamkach klucze. Każdorazowy obchód odnotowuje w książce służby. 

Każda dyżurka Urzędu Miejskiego ma opracowany oddzielny plan zabezpieczenia 

budynku, wskazane działania i postępowanie strażnika w zależności od sytuacji. 

Dane statystyczne z działalności Straży Miejskiej w 2021 roku zostały przedstawione  

w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023”. 
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Część VII. Spółki z większościowym pakietem udziałów lub akcji 

należących do Gminy Miasta Radomia 

7.1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością powstał w grudniu 2013 r. w wyniku przekształcenia likwidowanej 

jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w likwidacji, w 

jednoosobową Spółkę Gminy Radomia. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 126 963 000,00 zł 

(powiększony o dokapitalizowanie w kwocie 14 780 000.00 zł. Na dzień dzisiejszy wniesione 

wkłady w wysokości 50 000.00 zł niezarejestrowane w KRS do dnia sporządzenia 

sprawozdania). 

Od stycznia 2016 r., na podstawie umowy powierzenia zawartej z Gminą Miasta 

Radomia, Spółce powierzone zostało wykonywanie zadania własnego Gminy świadczenie usług 

o szczególnym interesie gospodarczym polegających na udostępnianiu obiektów sportowych i 

rekreacyjnych. 

Spółka działa na podstawie umowy powierzenia zadań przez Gminę Miasta Radom. 

Większość obiektów udostępniana jest nieodpłatnie. Spółka posiada przychody głównie z 

pływalni Neptun, Orka i Delfin. Gmina rekompensuje Spółce koszty udostępniania 

pomniejszone o uzyskane przychody. Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia, że Gmina nie 

dokona rekompensaty. 

Ponadto Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o. o. wystąpił w ramach 

tarczy antykryzysowej o subwencję/pożyczkę z Polskiego Funduszu Rozwoju, którą otrzymał w 

wysokości 1 252 334,00 zł/ 75 % subwencji w roku 2021 zostało umorzone. Spółka otrzymała 

również dofinansowanie do wynagrodzeń w kwocie 632 606,43 zł jak również otrzymała 

zwolnienie z wpłaty składek ZUS w kwocie 457 024,76 zł.  

Majątek Spółki 

TREŚĆ 

Stan na koniec 

roku obrotowego 

2021 (zł) 

A. Aktywa trwałe w tym: 225 624 232,

88 I. Wartości niematerialne i prawne 2 365,22 

II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 0,00 

1. Środki trwałe, w tym m.in: 

 

0,00 

✓ Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) 11 575 654,70 

✓ Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 180 183 891,36 
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✓ urządzenia techniczne i maszyny 248 564,92 

✓ środki transportu 74 080,16 

✓ inne środki trwałe 330 542,75 

2. Środki trwałe w budowie 33 209 133,77 

III. Należności długoterminowe 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 

B. Aktywa obrotowe w tym : 16 806 925,55 

I. Zapasy 40 053,97 

II. Należności krótkoterminowe 10 488 090,26 

III. Inwestycje krótkoterminowe 6 134 677,07 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 144 104,25 

AKTYWA RAZEM 242 431 158,4

3  

TREŚĆ 
Stan na koniec roku 

obrotowego 2021 (zł) 

PASYWA w tym: 104 428 950,70 

A. Kapitał (fundusz własny), w tym: 126 963 000,00 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy 1 222,00 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 

IV. Pozostałe kapitały rezerwowe 50 000,00 

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -16 218 866,32 

VI. Zysk (strata) netto  -6 366 404,98 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w 

tym: 

138 002 207,73 

I. Rezerwy na zobowiązania, w tym: 2 814 522,97 

- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 

(długoterminowa i krótkoterminowa) 
2 814 522,97  

II. Zobowiązania długoterminowe, w tym m.in: 87 762 952,45 

- zobowiązania finans. wobec pozostałych jednostek 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 16 921 756,23  

IV. Rozliczenia międzyokresowe 30 502 976,08 

PASYWA RAZEM 242 431 158,43 
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W 2021 roku struktura przychodów kształtowała się następująco: 

Usługi udostępniania hali   - 2 % 

Usługi udostępniania boisk piłkarskich  - 10 % 

Usługi udostępniania basenów  - 21 % 

Usługi Muzeum Rowerów, CIT  - 0 % 

Przychody ze sprzedaży towarów  - 2 % 

Ośrodek Borki    - 2 % 

Lodowisko sztuczne    - 1 % 

Korty tenisowe    - 2 %  

Obiekt Struga      - 5 %  

Rekompensata eksploatacyjna  - 55 % 

 

Komercyjna działalność usługowa Spółki, polega głównie na wynajmie powierzchni 

reklamowych, powierzchni pod prowadzenie działalności gospodarczej, sprzedaży towarów w 

punktach handlowych prowadzonych przez MOSIR, organizacji imprez komercyjnych oraz 

prowizji ze sprzedaży biletów. 

W 2021 r. przychody Spółki ze wszystkich rodzajów działalności, po ostatecznym 

wyliczeniu należnej rekompensaty z tytułu działalności podstawowej wyniosły 17 463 083,12 

zł, przy wartości poniesionych kosztów w wysokości 23 829 488,10 zł. Wynik finansowy brutto 

Spółki za 2021 r., pozostaje ujemny i wynosi – 6 366 404,98 zł. 

 

Nakłady poniesione w 2021 roku na budowę, ulepszenie oraz nabycie środków 

trwałych (zł) 

 

Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej   18 333 069,02 

Doposażenie pływalni NEPTUN    166 000,00 

Budowa Stadionu piłkarskiego     8 574 384,58 

Budowa dróg służących     265 771,55 

Doposażenie pływalni DELFIN    28 500,00  

Doposażenie Ośrodka Borki       72 000,00  

Remont chodników i ścieżek Ośrodek Borki   54 966,00 

Doposażenie Boiska głównego    229 399,60 

Doposażenie boiska sztucznego    127 574,00 

Doposażenie hali RCS     124 553,96 

Doposażenie administracji      10 031,02  
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Obsługa obligacji      1 535 713,11 

 RAZEM         29 521 962,84 

 

7.1.1. Plan najważniejszych zadań inwestycyjnych, remontów i zakupów na 2022 

rok (w kwotach netto) 

 

Zaprojektowanie i wykonanie 

rowerowego placu zabaw 

zlokalizowanego na terenie ośrodka 

Borki w Radomiu 

kwota netto: 812 000,00zł (kwota 

brutto 998 760,00 zł) 

Zaprojektowanie i wykonanie wodnego 

placu zabaw zlokalizowanego na terenie 

ośrodka Borki w Radomiu 

kwota netto: 1 947 000,00zł 

(kwota brutto: 2 394 810,00zł) 

Wykonanie instalacji oddymiania 

grawitacyjnego klatek schodowych 

łącznie z wydzieleniem pożarowym na 

pływalni Orka w Radomiu. 

kosztorysy w opracowaniu 

Dokończenie budowy stadionu 

piłkarskiego przy ul. Struga w Radomiu 

kwota netto: 72 459 747,24 zł 

(kwota brutto: 89 125 489,10 zł) 

Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla zadania 

pn.: Rozbudowa budynku starego 

młyna zlokalizowanego nad zalewem 

Borki w Radomiu. 

kwota netto: 100 000,00 zł (kwota 

brutto: 123 000,00 zł) 

 

Ogółem nakłady inwestycyjne na zadania planowane na 2022 r. oraz uwzględnione  

w Planie finansowym i rozwoju Spółki MOSiR wynoszą 75 318 747,24 zł.  

 

Wielkość i struktura zatrudnienia 

Grupa 

Pracownicza 

2021 

ilość 
Udział 

% 

Ogółem Spółka 114 100 

Stanowiska nierobotnicze 56 49 

Stanowiska robotnicze 58 51 
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7.1.3 Kierunki rozwoju i zmian w 2022 roku 

W miarę możliwości sanitarnych, ekonomicznych i organizacyjnych, prowadzone będą 

również zadania rozwojowe, w szczególności poprzez: 

• realizację Rocznego Planu Finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Radomiu Sp. z o.o. na 2022 r. w oparciu o aktualną sytuację ekonomiczną Spółki, 

możliwości pozyskania, ograniczanie kosztów oraz potencjalne ryzyka, związane m.in. 

ze zmianą regulacji prawnych, destabilizacją rynku pracy, zmiennością cen, 

utrzymaniem płynności finansowej, 

• realizację prowadzonych inwestycji mających na celu zwiększenie bazy sportowej 

Gminy Miasta Radom. Poprzez poszerzanie bazy sportowej Gminy Miasta Radomia 

Spółka będzie wspomagać działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu oraz promocji turystyki, oraz organizować różnego rodzaju imprezy komercyjne, 

• stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w 

Spółce, przede wszystkim na bazie procedur i działań związanych z epidemią 

koronawirusa, a także poprzez realizację instrukcji procesowych BHP, okresowych 

przeglądów stanowisk pracy oraz reagowanie na bieżące sytuacje i sygnały 

pracowników, 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z o.o. nadal będzie wykonywać 

zadania własne Gminy miasta Radomia o charakterze użyteczności publicznej w 

zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz utrzymywać tereny rekreacyjne i urządzenia 

sportowe. 

7.2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością powstało w 1993 r. w wyniku przekształcenia wydzielonej części 

likwidowanego przedsiębiorstwa komunalnego, pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacji w likwidacji, w jednoosobową Spółkę Gminy Radomia. Kapitał zakładowy 

Spółki wynosi 49 470 000 zł. 

Od 1 lipca 2012 r., na podstawie umowy Bi/7/2012, zawartej z Gminą Miasta 

Radomia, Spółce powierzone zostało wykonywanie zadania własnego Gminy z zakresu 

lokalnego transportu zbiorowego, na okres do 30 czerwca 2022 r. (na zasadach Operatora 

spełniającego przesłanki tzw. podmiotu wewnętrznego Gminy, w rozumieniu 

Rozporządzenia (WE) nr 1370/07 PE i Rady).  

Od 1 lipca 2016 roku, Spółka realizuje również, na zasadzie powierzenia przez 

Gminę, przewozy osób niepełnosprawnych. 

Majątek Spółki: 
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Aktywa 
Stan na koniec roku 

obrotowego 2021 (zł) 

A. Aktywa trwałe w tym: 68 349 054,36 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 68 172 423,36 

1. Środki trwałe, w tym m.in: 67 931 103,23 

− urządzenia techniczne i maszyny 3 823 633,01 

− środki transportu 56 546 174,28 

− inne środki trwałe 38 504,89 

2. Środki trwałe w budowie 241 320,13 

3.Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 

III. Należności długoterminowe 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 176 631,00 

B. Aktywa obrotowe w tym: 11 465 566,99 

I. Zapasy 1 129 256,17 

 

 

,17 

II. Należności krótkoterminowe 5 971 092,05 

971 

092,05 

III. Inwestycje krótkoterminowe 3 572 752,29 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 792 466,48 

AKTYWA RAZEM 79 814 621,35 

 

Pasywa 

Stan na koniec roku 

obrotowego 2021 

(zł) 

PASYWA w tym:  

A. Kapitał (fundusz własny), w tym: 38 322 198,48 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 49 470 000,00 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 555 093,62 

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 9 723 703,93 

VI. Zysk (strata) netto  -1 979 191,21 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 41 492 422,87 

I. Rezerwy na zobowiązania, w tym: 2 569 097,00 
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− rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 

(długoterminowa i krótkoterminowa) 
2 569 097,00 

II. Zobowiązania długoterminowe, w tym m.in: 11 880 519,24 

− zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11 880 519,24 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 8 002 776,21  

IV. Rozliczenia międzyokresowe 19 040 030,42 

PASYWA RAZEM 79 814 621,35 

 

W 2021 roku struktura wszystkich przewozów kształtowała się 

następująco: 

Przewozy w komunikacji miejskiej (linie miejskie)     - 94,5%, 

Przewozy zlecone osób niepełnosprawnych      - 3,6% 

Przewozy pozostałe (turystyczne, okazjonalne, na potrzeby wewnętrzne)   - 1,9%. 

Komercyjna działalność usługowa Spółki, zgodnie z Aneksem nr 1 do umowy nr 

Bi/7/2012, miała charakter uboczny, w zakresie nie większym, niż marginalny. Mimo to 

pozwoliła dodatkowo wykorzystać potencjał zasobów ludzkich oraz majątku, generując 

roczny zysk, w wysokości 175 tys. zł. 

W ramach komercyjnej działalności dodatkowej wykonywane były: 

− usługi autobusowej reklamy zewnętrznej i wewnętrznej; 

− przewozy komercyjne; 

− usługi naprawcze, blacharskie i lakiernicze; 

− usługi diagnostyczne; 

− usługi w zakresie naprawy ogumienia; 

− sprzedaż paliw, materiałów, biletów w autobusach; 

− mycie pojazdów; 

− dzierżawa wolnych pomieszczeń, placów i obiektów; 

− komercyjne przewozy osób niepełnosprawnych. 

W 2021 r. przychody Spółki ze wszystkich rodzajów działalności, po ostatecznym 

wyliczeniu należnej rekompensaty z tytułu działalności podstawowej wyniosły 59 695 tys. 

zł, przy wartości poniesionych kosztów w wysokości 61 677 tys. zł. Wynik finansowy brutto 

Spółki za 2021 r., osiągnął wartość ujemną – 1 982 tys. zł. 

 

Nakłady poniesione w 2021 roku na budowę, ulepszenie oraz nabycie 

środków trwałych (w zł):  

1. Opracowanie projektu oświetlenia lakierni 3 000,00 
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2.Opracowanie projektu budowlanego remontu posadzki  

w Silnikowni 

2 000,00 

3. Zakup 2 drukarek 11 980,00 

4. Samochód osobowy MAN TGE 178 900,00 

5. Tester MAN-CAST Stacja Diagnostyczna 9 000,00 

6. Podnośnik płytowy z najazdami 10 100,00 

7. Utwardzenie kruszywem terenu na zajezdni 95 288,60 

8. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru – utwardzenie terenu 2 400,00 

9. Stół warsztatowy 6 988,00 

10. Podgrzewacz indukcyjny 16 900,00 

11. Wykonanie oświetlenia pomieszczeń lakierni 65 862,80 

12.Projekt Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Radomiu 

poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą 

realizowanego w ramach Działania 6.1 POIiŚ: 

23 129 890,00 

a) Autobusy elektryczne marki Solaris Urbino 12 m – 9 szt.  19 541 295,00 

b) Pogotowie techniczne elektryczne marki MAN 1 779 702,00 

c) Linia kablowa SN, NN 337 048,00 

d) Stacja ładowania, pantograf 1 110 014,00 

e) Maszt z kamerą 26 575,00 zł 

13. Zakup 5 szt. autobusów Solaris Urbino 18 CNG (leasing) 7 635 000,00 zł 

RAZEM 31 167 309,40 

Plan najważniejszych zadań inwestycyjnych, remontów i zakupów 

zaplanowanych na 2022 rok (w kwotach netto): 

• zakup 5 szt. autobusów 18 m CNG (leasing operacyjny)– koszt 8 250 tys. zł, 

• modernizacja instalacji C.O i węzła cieplnego w Budynku Stacji Obsługi na Terenie 

Zajezdni Autobusowej w Radomiu – koszt 4 000 tys. zł (pod warunkiem uzyskania 

dotacji zewnętrznej), 

• przebudowa instalacji wodociągowej w Zajezdni MPK – koszt 400 tys. zł, 

• budowa stacji szybkiego ładowania pantografowego z zasilaniem energetycznym  

wraz z 3 szt. dwuwyjściowych ładowarek mobilnych zajezdniowych - projekt ZTPs – 

koszt 1 960 tys. zł, 

• inspektor nadzoru budowlanego - projekt ZTP – 12 tys. zł, 

• remont kanału naprawczego w budynku Zajezdni – 20 tys. zł, 
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• wykonanie prac związanych z II etapem oświetlenia awaryjnego – 11 tys. zł, 

• remont wyjazdu z myjni autobusowej - 17,5 tys. zł, 

• remont nawierzchni asfaltowej bazy (naprawy cząstkowe + poawaryjne) – 20 tys. zł. 

Ogółem nakłady inwestycyjne i wykonawcze na zadania planowane na 2022 r. oraz 

uwzględnione w Planie finansowym i rozwoju MPK w Radomiu Sp. z o.o., wynoszą 15 418 500 

zł.  

Wielkość i struktura zatrudnienia w 2021 roku (w etatach): 

Grupa 

Pracownicza 

2021 

ilość Udział % 

Ogółem Spółka 455 100 

Stanowiska nierobotnicze 59 13 

Stan. robotnicze, w tym: 396 87 

- kierowcy linii miejskich 273 60 

- kierowcy osób niepełnosprawnych 12 3 

- zaplecze 97 21 

- pozostali 14 3 

 

Kierunki rozwoju i zmian w 2022 roku 

Działania Spółki w 2022 roku koncentrować się będą na zabezpieczeniu pełnej realizacji i 

wysokiej jakości działalności podstawowej Spółki, prowadzeniu zadań rozwojowych, dalszej 

optymalizacji ekonomicznej i organizacyjnej funkcjonowania Spółki w szczególności poprzez: 

• realizację Rocznego Planu Finansowego i Rozwoju MPK w Radomiu Sp. z o.o. na 2022 r. 

(z perspektywą inwestycyjną do 2024 roku), w oparciu o aktualną sytuację ekonomiczną 

Spółki, możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, ograniczanie 

kosztów oraz potencjalne ryzyka, związane m.in. ze zmianą regulacji prawnych, 

destabilizacją rynku pracy, zmiennością cen, utrzymaniem płynności finansowej. 

• sukcesywną odnowę taboru i modernizację zaplecza technicznego, w oparciu o środki 

własne Spółki oraz przysporzenia zewnętrzne, w tym: 

− leasing 5 szt. nowych autobusów 18 m, 

− realizację projektu na zakup 6 autobusów elektrycznych 18 m, w ramach programu 

„Zielony Transport Publiczny”, wdrażanego przez NFOŚiGW, (dostawa 

elektrobusów planowana jest w 2023 r.). 

• stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych  

w Spółce, przede wszystkim na bazie procedur i działań związanych z epidemią 

„koronawirusa”, a także poprzez realizację instrukcji procesowych BHP oraz zadań 

inwestycyjnych ukierunkowanych na poprawę warunków pracy,  
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• racjonalizację zatrudnienia, w stosunku do bieżących i przyszłych potrzeb, w tym 

spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w mieście i Spółce, w szczególności 

modyfikacjami rozkładu jazd,  

• w obecnej sytuacji gwałtownych zmian cen, szczególnie surowców, związanych  

z efektami prowadzonych działań wojennych na Ukrainie Zarząd Spółki będzie  

na bieżącą monitorował sytuację.  

W 2022 roku Zarząd MPK w Radomiu Sp. z o.o. będzie kontynuował działania zmierzające 

do zawarcia nowej umowy takie jak:  

• świadczenie usług publicznych w zakresie przewozów autobusowych, w ramach 

lokalnego transportu zbiorowego Gminy Miasta Radomia, tzw. umowy powierzenia, 

obowiązująca umowa zawarta została na okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca  

2022 r.  

• powierzając Spółce wykonanie zadania własnego Gminy Miasta Radomia  

w zakresie transportu osób niepełnosprawnych, obowiązująca umowa została zawarta 

na okres od 30 sierpnia 2016 r. do 30 czerwca 2022 r. 

• ponadto w dalszym ciągu, monitorowana będzie możliwość pozyskiwania kolejnych 

dotacji (w tym z programów rządowych, np. Krajowego Planu Odbudowy oraz z nowej 

perspektywy finansowej UE) na zakup autobusów zero- i niskoemisyjnych, a także 

modernizację zajezdni. 

7.3 Radkom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Organy Spółki: 

Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Do Gminy 

Miasta Radomia należy 100% kapitału, tym samym jest ona jedynym udziałowcem Spółki. 

W 2021 r. Spółka reprezentowana była przez Zarząd dwuosobowy w składzie: 

• Pan Waldemar Marian Kordziński – Prezes Zarządu, 

• Pan Zbigniew Józef Banaszkiewicz – Wiceprezes Zarządu. 

Na koniec 2021 roku skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:  

- Pan Sławomir Ireneusz Bukowski – przewodniczący, 

- Pan Mariusz Piotr Tomczak – wiceprzewodniczący, 

- Pani Aleksandra Flis – sekretarz, 

- Pan Paweł Zbigniew Cyganik – członek. 

 

 

 

 



 

215 
 

Majątek Spółki 

 

  

TREŚĆ Stan na koniec roku 

obrotowego 2021 (zł) 

A. Aktywa trwałe w tym: 78 599 582,84 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 77 857 252,96 

1. Środki trwałe, w tym m.in: 77 688 526,46 

* urządzenia techniczne i maszyny 38 750 280,24 

* środki transportu 839 094,91 

* inne środki trwałe 72 862,88 

2. Środki trwałe w budowie 158 726,50 

III. Należności długoterminowe 85 721,90 

IV. Inwestycje długoterminowe 655 919,12 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 688,86 

B. Aktywa obrotowe w tym : 92 885 431,22 

I. Zapasy 1 087 096,72 

II. Należności krótkoterminowe 9 944 709,72 

III. Inwestycje krótkoterminowe 81 505 611,34 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 348 013,44 

AKTYWA RAZEM 171 485 014,06 

  

TREŚĆ Stan na koniec roku 

obrotowego 2021 

PASYWA w tym: 171 485 014,06 

A. Kapitał (fundusz własny), w tym: 95 425 849,02 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 72 484 500,00 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy 15 401 390,84 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 652 341,14 

IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 

V. Zysk (strata) netto 6 887 617,04 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 76 059 165,04 

I. Rezerwy na zobowiązania, w tym: 33 68 274,84 

* rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 

(długoterminowa i krótkoterminowa) 

5 202 101,90 

II. Zobowiązania długoterminowe, w tym m.in: 10 43 085,60 
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* zobowiązania finansowe wobec pozostałych jednostek 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 31 205 606,32 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 342 198,28 

PASYWA RAZEM 171 485 014,06 

 

Struktura zatrudnienia 

Na koniec 2021 r. w Spółce było zatrudnionych 304 osoby, w tym ilość zatrudnionych kobiet 

wyniosła 104 osoby. Przeciętne zatrudnienie w etatach za cały rok 2021 wyniosło 303. 

Zatrudnienie na koniec 2021 r. wyniosło 304 osoby i wzrosło w stosunku do stanu z końca 

roku 2020 o 0,33%. O 2,86% wzrosło zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych, 

natomiast o 0,43% spadło na stanowiskach robotniczych. Przeciętne zatrudnienie w etatach za 

cały rok wyniosło 303 (spadek o 0,33% w stosunku do roku 2020). Szczegółowe informacje 

dotyczące zatrudnienia przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela nr 7 Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia 

Lp. Stan zatrudnienia w osobach 
Na dzień 

31.12.2019r. 

Na dzień 

31.12.2020r. 

Na dzień 

31.12.2021r. 

1 Ogółem, w tym: 310 303 304 

a) stanowiska robotnicze 236 233 232 

b) stanowiska nierobotnicze 74 70 72 

2 Przyjęci w ciągu roku, w tym: 32 37 32 

a) stanowiska robotnicze 16 30 23 

b) stanowiska nierobotnicze 16 7 9 

3 Zwolnieni w ciągu roku, w tym: 43 46 29 

a)  stanowiska robotnicze 33 37 22 

b)  stanowiska nierobotnicze 10 9 7 

4 Przyczyny zwolnienia       

a) wygaśnięcie umowy o pracę 1 1 0 

b) 
rozwiązanie umowy o prace bez 

wypowiedzenia z winy pracownika 
3 11 2 

c) 
rozwiązanie umowy o prace bez 

wypowiedzenia bez winy pracownika 
0 1 4 

d) 
rozwiązanie umowy na mocy 

porozumienia stron 
20 18 5 

e) 
wypowiedzenie umowy o pracę 

dokonane przez zakład pracy 
1 0 9 

f) 
wypowiedzenie umowy o pracę 

dokonane przez pracownika 
7 10 7 
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g) 
zakończenie umowy z upływem 

czasu, na który była zawarta 
11 5 6 

h) odwołanie ze stanowiska 0 0 0 

i) 

rozwiązanie umowy o pracę w 

związku z długotrwałą nieobecnością 

pracownika 

0 0 5 

  
Przeciętne zatrudnienie w 

etatach 
2019r. 2020r. 2021r. 

  Ogółem 312 304 303 

  W tym stanowiska robotnicze 242 233 232 

  W tym stanowiska nierobotnicze 70 71 71 

 

Przedmiot działalności  

Do podstawowych zadań Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego 

„RADKOM” Sp. z o.o. należą: 

• odbiór i transport odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK), 

• eksploatacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, 

• eksploatacja składowiska odpadów, 

• organizacja gospodarki odpadami przemysłowymi, 

• magazynowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, 

• utylizacja gazu składowiskowego oraz przetwarzanie go na energię elektryczną  

i cieplną w elektrociepłowni, 

• prowadzenie PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). 

PPUH „RADKOM” zarządza niżej wskazanymi instalacjami, które zostały umieszczone 

na liście Marszałka Województwa Mazowieckiego prowadzonej na podstawie art. 38b Ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2018r. poz. 701 z późn. zm.): 

• instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych (ZUOK), 

• instalacja do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów (ZUOK), 

• składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

W 2021 r. do RADKOM ogółem przyjętych zostało 179 771 Mg odpadów z terenu 

Radomia i regionu radomskiego. Odpady komunalne stanowiły 65,4% wszystkich 

dostarczonych odpadów. Zestawienie ilości odpadów przyjętych do ZUOK i na składowisko 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

 



 
 

218 

Tabela nr 1 Zestawienie ilości odpadów przyjętych do RADKOM z uwzględnieniem 

odpadów przekazanych na składowisko i do ZUOK 

    2021 r. 

L.p Miejsce Przekazania 
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o
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ć
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1. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 166 124 92,4% 

a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01)  117 528 65,4% 

b) Odpady surowcowe zbierane selektywnie 29 120 16,2% 

c) Pozostałe odpady  19 476 10,8% 

2. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 13 647 7,6% 

3. Ogółem odpady przyjęte do RADKOM 179 771 100,0% 

 

Spośród 64 gmin tylko Gmina miasta Radom wykorzystała możliwość zawarcia umowy 

na zagospodarowanie odpadów w instalacjach zarządzanych przez PPUH RADKOM Sp. z o.o. 

i ogłosiła oddzielny przetarg na świadczenie usługi transportowej. Pozostałe gminy zawarły 

umowy przetargowe na odbiór i transport odpadów wraz z zagospodarowaniem. 

7.3.1 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych  

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) stanowi nowoczesny system 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Zakład składa się z pięciu segmentów 

technologicznych: 

• linii segregacji odpadów zmieszanych, 

• kompostowni odpadów zielonych zbieranych selektywnie oraz frakcji organicznej 

wysegregowanej z odpadów zmieszanych, 

• linii przerobu odpadów budowlanych i podobnych, 

• linii przerobu odpadów wielkogabarytowych i podobnych. 

W 2021 r. do odzysku do ZUOK przyjętych zostało łącznie 166 124 Mg odpadów. 

Zestawienie odpadów przyjętych do odzysku w ZUOK przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela nr 2 Zestawienie ilości odpadów przyjętych do odzysku w ZUOK 

    2021r. 

Lp Rodzaje odpadów 
Ilość 

 [Mg] 

Udział 

w ogólnej ilości 

[%] 

1 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 117 528 70,7 

2 Odpady surowcowe zbierane selektywnie 29 120 17,5 

3 Pozostałe odpady 19 476 11,8 

Ogółem 166 124 100,0 

 

W wyniku segregacji odpadów na liniach technologicznych ZUOK odzyskano  

22 468 Mg odpadów o charakterze surowców wtórnych, posiadających wartość handlową, 

które następnie zostały sprzedane. 

7.3.2 Składowisko odpadów 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zostało oddane do 

użytkowania w roku 1988. Składowisko zlokalizowane jest na terenie po byłej kopalni piasków 

i żwirów, zaprojektowane zostało jako składowisko podpoziomowo-nadpoziomowe. Obecnie, 

ze względu na ilość zdeponowanych już odpadów jest eksploatowane nadpoziomowo. 

Powierzchnia składowiska wynosi 20,10 ha, z czego na czynną powierzchnię 

eksploatacyjną przypada 12,25 ha. Przewidywana ilość odpadów, która może być przyjęta to 

ok. 4,0 mln m3. Wielkość ta może ulec zmianie, gdyż jest ona uzależniona m.in. od 

efektywności pracy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, sposobu zagęszczania 

odpadów na kwaterach składowiska oraz efektywności prowadzonej selektywnej zbiórki 

odpadów. Nagromadzenie odpadów w październiku 2021r. wynosiło 3 658 154 m3 zgodnie z 

operatem geodezyjnym.  

Składowisko jest obiektem posiadającym zabezpieczenia przed negatywnym wpływem 

na środowisko, w skład którego wchodzą:  

• system uszczelnienia,  

• system drenażu zbierający odcieki,  

• system odgazowania z wykorzystaniem biogazu w elektrociepłowni biogazowej na 

terenie ZUOK.  

Odbiorcą odcieków ze składowiska jest miejska oczyszczalnia ścieków, położona w 

pobliżu, po drugiej stronie rzeki Mlecznej. 

Składowisko odpadów jest monitorowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. Wszystkie badania monitoringowe dotyczące składowiska służą do 

analizy wpływu składowiska na środowisko naturalne i dokumentowane są raportami z 

badań. 
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7.3.3 Laboratorium 

Laboratorium zakładowe służy do nadzorowania prawidłowego przebiegu procesów 

kompostowania odpadów biodegradowalnych zebranych selektywnie oraz frakcji organicznej 

(0-80 mm) mechanicznie wydzielonej z odpadów komunalnych zmieszanych.  

Wyrywkowo prowadzone są badania wsadu frakcji organicznej wydzielonej 

mechanicznie oraz każdorazowo przy załadunku materiału z odpadów biodegradowalnych 

zebranych selektywnie w zakresie: 

• wilgotności,  

• odczynu pH, 

• zawartości substancji organicznej,  

• węgla organicznego, 

• azotu. 

Ciągła kontrola i pomiar wilgotności w kompostowanym materiale w hali intensywnego 

kompostowania prowadzona jest w celu zachowania właściwych parametrów procesu.  

Frakcja organiczna (0-80 mm) wydzielona mechanicznie z odpadów komunalnych 

zmieszanych po zakończeniu procesu intensywnego kompostowania w hali, poddawana jest 

sprawdzeniu na zawartość parametru AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający 

zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni). Na zakończenie procesu 

mechaniczno - biologicznego przetwarzania frakcji organicznej prowadzone są badania w 

zakresie: wilgotności, straty prażenia, zawartości węgla organicznego oraz parametr AT4. 

Materiał powstały po procesie mechaniczno – biologicznego przetworzenia klasyfikowany jest 

jako odpad o kodzie 19 05 99, tzw. stabilizat który, następnie po przesianiu na sicie o wielkości 

oczek do 20 mm jest stosowany do odzysku na składowisku odpadów jako odpad o kodzie 19 

05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania). 

Co najmniej dwa razy w roku laboratorium zleca badania określające udział odpadów 

ulegających biodegradacji w masie odpadów o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

powstałych z odpadów komunalnych o frakcji o wielkości powyżej 80 mm przekazywanych do 

składowania. Badania wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w 

sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów ulegających biodegradacji (Dz.U. 

2017 poz. 2412). 

7.3.4 Rotacyjny magazyn odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 

Rotacyjny magazyn odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne został oddany 

do użytkowania w 1999 r. w celu zapewnienia racjonalnej, zgodnej z obowiązującymi 

przepisami gospodarki odpadami. Celem magazynu jest poprawa pracy składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne, poprzez wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych typu 

świetlówki, akumulatory, baterie, przeterminowane lekarstwa, opakowania po środkach 
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ochrony roślin, opakowania po farbach itp. ze strumienia odpadów komunalnych, oraz 

zgromadzenie większej ilości odpadów jednorodnych dla lepszego wykorzystania środków 

transportu przed skierowaniem odpadów do ostatecznego odbiorcy. 

Do magazynu rotacyjnego przyjmowane są odpady od różnych podmiotów 

gospodarczych, pochodzące z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie Gminy Miasta 

Radomia oraz wysegregowane na liniach technologicznych ZUOK. Zestawienie ilości odpadów 

przyjętych do magazynu przedstawiono w tabeli nr 3. 

 

Tabela nr 3 Zestawienie ilości odpadów przyjętych do magazynu rotacyjnego 

  2021r. 

Ilość odpadów przyjętych do rotacyjnego magazynu ogółem 

[Mg] 
858 

 

RADKOM współpracuje w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi, w tym 

niebezpiecznymi z przedsiębiorstwami zajmującymi się odzyskiem i unieszkodliwianiem 

odpadów, które posiadają stosowne decyzje administracyjne w tym zakresie. 

Odbiór odpadów z gmin 

W 2021 r. PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. obsługiwała 6 gmin regionu radomskiego. 

 

7.3.5 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Od 2012 r. w RADKOM prowadzony jest punkt zbiórki odpadów problemowych, który 

w związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie gospodarowania odpadami od 01.07.2013 r. 

zastąpiono Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt wyposażony jest w 

elektroniczną najazdową wagę samochodową podłączoną do systemu komputerowego, rampę 

wyładunkową, 10 kontenerów typu Kp 5,5 m3 z opisem rodzaju zbieranego odpadu. W punkcie 

odbierane są: 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), 

• odpady z tworzyw sztucznych, 

• odpady zielone (trawa, gałęzie, itp.) 

• odpady budowlane (gruz betonowy, ceglany, szkło okienne, drewno), 

• odpady wielkogabarytowe, 

• odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych, 

• przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie. 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzony jest  

w oparciu o umowę z Gminą Miasta Radomia. 
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Tabela nr 4 Zestawienie rodzaju i ilości zebranych odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych 

L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Ilość odpadu w 2021 

[Mg] 

1. 15 01 07 Opakowania ze szkła 21,000 

2. 16 01 03 Zużyte opony 209,860 

3. 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 01 06 

3 185,820 

4. 17 06 04  Materiały izolacyjne 88,160 

5. 17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, remontów  

i demontażu inne niż wymienione w 17 09 

01,17 09 02,17 09 03 

1 555,980 

6. 20 01 01 Papier i tektura 36,880 

7. 20 01 21* Zużyte źródła światła 0,105 

8. 20 01 26* 
Oleje i tłuszcze inne niż wymienione  

w 20 01 25 
0,285 

9. 20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

62,980 

10. 20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione w  

20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

43,580 

11. 20 01 40 Metale 23,000 

12. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 222,760 

13. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 609,340 

Razem 6 059,750 

 

Zagospodarowanie gazu składowiskowego 

Instalacja do ujęcia i odzysku gazu składowiskowego pracuje od 2008 r. W wyniku 

spalania gazu składowiskowego produkowana jest energia elektryczna oraz ciepło, które jest 

wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń ZUOK oraz wody do celów socjalno–bytowych.  

W roku 2021 zutylizowano 153 510 m3 gazu składowiskowego, co stanowiło 113,72% w 

porównaniu do poziomu z 2020r.  

Mała ilość biogazu, niska zawartość metanu poniżej 42% oraz duża wilgotność biogazu 

uniemożliwiały praktycznie uruchomienie agregatu prądotwórczego. Pracowała tylko 

kotłownia na współspalaniu biogazu z gazem ziemnym. 
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7.3.6 Promocja i edukacja ekologiczna 

W roku 2021 kontynuowano realizowane w latach poprzednich prace i zadania, 

dotyczące kształtowania pozytywnego wizerunku Spółki. Ze względu na trwający stan epidemii 

nie organizowano imprez zewnętrznych z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Nie 

zaniechano jednakże prac ani działań zmierzających do ugruntowania dobrego odbioru 

medialnego Spółki oraz kształtowania jej właściwej pozycji na rynku. W tym zakresie 

kontynuowano prowadzenie konkursu zbiórki odpadów w placówkach oświatowych, przy czym 

jako datę jego zakończenia przyjęto czerwiec 2022 roku. Współpraca z mediami prowadzona 

była w stopniu zawężonym, co wynikało z ograniczeń pandemicznych.  

W roku 2021 wzorem lat ubiegłych, w ramach działań promujących postawy 

ekologiczne wśród dzieci i młodzieży, kontynuowano zapoczątkowaną w roku 2019 edycję 

konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku”. Rozciągnięcie w czasie realizacji konkursu związane 

było z panującą sytuacją pandemiczną. 

Konkurs skierowany został do szkół podstawowych z terenu Radomia. Głównym jego 

celem było przekonanie dzieci i młodzieży do realizacji w praktyce codziennego życia zasad 

ochrony środowiska. Konkurs składał się z czterech zadań: 

• Zadanie 1 „Odpady segregujesz – środowisko ratujesz!” 

• Zadanie 2 „Ekoprzedstawienie pokażcie na scenie” 

• Zadanie 3 „Drugie życie odpadów” 

• Zadanie 4 „Gospodarka odpadami ważna rzecz, zobaczcie sami!” 

•  

Tabela nr 5 Zestawienie rodzaju i ilości zebranych surowców wtórnych i odpadów z 

konkursu szkolnego "Szkoła Przyjazna Środowisku" 

L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Ilość odpadu w 

2021 [kg] 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 62 980 

2 15 01 02 Opakowania PET 160 

3 15 01 02 Nakrętki PET 3 820 

4 20 01 34 Zużyte baterie 1 578  

5 15 01 04 Opakowania z metali 160 

Razem 68 698 

 

7.3.7 Inwestycje zrealizowane 

Główne inwestycje wykonane w ostatnich latach: 

• rozbudowa hali pod modernizację linii segregacji odpadów, 

• modernizacja i rozbudowa linii segregacji odpadów w celu zwiększenia mocy 

przerobowych ZUOK w Radomiu, 
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• budowa hali pod linię do produkcji paliwa alternatywnego, 

• budowa linii do paliwa alternatywnego. 

Powyższe inwestycje były realizowane z uwagi na:  

• zapewnienie realizacji wymagań w zakresie osiągnięcia poziomów recyklingu, 

• zapewnienie realizacji wymagań z zakresu przetwarzania całego strumienia odpadów, 

• komunalnych zmieszanych oraz strumienia odpadów selektywnie zbieranych w 

regionie, 

• dostosowanie gospodarki odpadowej Radomia i regionu południowego województwa 

mazowieckiego do wymogów prawa polskiego i Dyrektyw UE. 

Kluczowymi celami projektu cele modernizacji i rozbudowy istniejącej instalacji 

technologicznej do sortowania odpadów są: 

• zwiększenie wydajności i poprawa efektywności sortowania, 

• odejście od segregacji manualnej surowców z odpadów a wdrożenie segregacji 

mechanicznej, 

• przystosowanie instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych do 

ilości określonych w WPGO dla województwa mazowieckiego – około 210 000 Mg na 

rok, 

• zwiększenie poziomów odzysku tworzyw sztucznych, papieru i metali jako frakcji 

materiałowych kierowanych do recyklingu - do poziomów przekraczających poziom 

50% dla tworzyw, papieru i metali, 

• ograniczenie strumienia odpadów kierowanych na składowisko. 

Dla realizacji powyższych celów w ramach modernizacji został wykorzystany i 

zmodernizowany istniejący ciąg technologiczny oraz został wykonany drugi równoległy ciąg 

technologiczny. Obie linie są powiązane technologicznie i wyposażone w poniższe urządzenia: 

• dodatkowa stacja nadawcza wyposażona w rozrywarkę worków, 

• sita kaskadowe – wibracyjne plus zmodernizowane istniejące sita bębnowe, 

• separatory optyczne tworzyw sztucznych i papieru, 

• separatory balistyczne tworzyw sztucznych, 

• separatory optyczne do rozdzielania jednorodnych materiałów frakcji surowcowych 

(tworzywa, papier itd.), 

• kabiny sortownicze w końcowym etapie sortowania odpadów tzn., ich doczyszczania i 

kontroli jakości lub ewentualnego wydzielenia dodatkowych frakcji materiałowych. 

7.3.8 Przewidywane kierunki rozwoju działalności Spółki Radkom w roku 2022 i 

latach następnych 

Głównymi kierunkami rozwoju działalności Spółki są m.in.: 
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• kontynuacja realizacji celu strategicznego wynikającego ze Strategii Rozwoju Miasta 

Radomia, 

• realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i współpraca  

z gminami Regionu Radomskiego, 

• współpraca z 63 gminami radomskiego regionu gospodarki odpadami w zakresie 

zagospodarowania odpadów w procesach:  

− mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych  

i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się  

w całości lub w części do odzysku,  

− przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz 

wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków 

wspomagających uprawę roślin, 

− składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów 

komunalnych. 

• kontynuacja działań mających na celu dostosowanie organizacji Spółki do 

zmieniających się warunków zewnętrznych, 

• kontynuacja działań mających na celu dostosowanie Spółki do zmieniającego się prawa 

w zakresie gospodarki odpadami, w tym dostosowanie się Spółki do spełnienia 

wymogów określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 

sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik 

(BAT), 

• pozyskiwanie z Powiatowego Urzędu Pracy i/lub Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Radomiu dofinansowania na stworzenie nowych miejsc pracy (w tym dla 

osób niepełnosprawnych), 

• regulowanie spraw własnościowych nieruchomości, na których Spółka prowadzi 

działalność, 

• modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZOK)  

– wielkogabarytowych oraz innych odpadów selektywnie zbieranych.  

• kontynuowanie prac mających na celu uruchomienie poniższych inwestycji na 

składowisku odpadów: 

− budowa podczyszczalni odcieków z ZUOK oraz ze składowiska; 

− modernizacja odgazowania, 

− rozbudowa składowiska. 
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• modernizacja i ujednolicenie systemów ochrony wizualnej i przeciwpożarowej 

Spółki, 

• prowadzenie spraw spółki w sposób gwarantujący uzyskanie jak najlepszego wyniku 

ekonomicznego, przy realizacji zadań statutowych przedsiębiorstwa. 

Nakłady inwestycyjne, koszty remontów oraz koszty amortyzacji majątku w 2021 roku 

w porównaniu do lat 2019-2020 przedstawiały się następująco: 

 

Tabela nr 6 Zestawienie nakładów inwestycyjnych, kosztów remontów i amortyzacji 

  2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Nakłady inwestycyjne  17 350 458,82 1 141 422,88 1 285 886,05 

ZUOK, w tym:   737 738,70 

Zaprojektowanie i wykonanie 

rozbudowy systemu sygnalizacji 

pożarowej 

  359 918,70 

Zakup ładowarki teleskopowej wraz  

z osprzętem 
  153 900,00 

Budowa hali na linię do prod. RDF - 

dostawa i montaż instalacji do odpylania 
  115 920,00 

Zakup wózka widłowego   108 000,00 

Składowisko, w tym:   158 726,50 

Budowa składowiska odpadów   158 726,50 

Logistyka   198 546,00 

Zakup śmieciarki   128 273,00 

Zakup samochodu skrzyniowego   70 273,00 

Informatyczne   108 679,59 

Pozostałe zakupy środków 

trwałych 
  82 195,26 

Łączny koszt remontów, 

konserwacji 

 i części zamiennych w tym:  

1 548 653,88 3 643 138,46 3 504 635,60 

ZUOK, w tym: 753 691,50 2 581 519,34 1 376 197,21 

sprzęt transportowy 500 188,89 599 638,76 662 480,01 

pozostałe 253 502,61 1 981 880,58 713 717,20 

Składowisko, w tym: 297 567,96 464 724,15 338 978,29 

sprzęt transportowy 277 111,00 447 424,53 173 932,39 

pozostałe 20 456,96 17 299,62 165 045,90 

Odbiór odpadów, w tym: 348 916,24 369 959,34 521 321,53 

sprzęt transportowy 347 914,49 368 971,54 519 103,28 

pozostałe 1 001,75 987,80 2 218,25 
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  2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Pozostałe działy, w tym: 148 478,18 226 935,63 1 268 138,57 

sprzęt transportowy 4 249,51 10 882,68 13 144,86 

pozostałe 144 228,67 216 052,95 1 254 993,71 

Koszty amortyzacji  5 492 051,25 8 988 147,64 8 523 094,72 

W 2021 roku wielkość nakładów inwestycyjnych była nieznacznie wyższa niż w 2020 r. – 

nakłady wzrosły o 144 463,17, tj. o 12,66% Koszty remontów zaś spadły o 138 502,86 zł., czyli 

o 3,80%. 

7.4. Rewitalizacja Sp. z o.o. w Radomiu 

Dane Spółki 

Proces rewitalizacji Radomia, a dokładnie terenów Miasta Kazimierzowskiego, 

prowadzony jest od 2003 roku, w momencie powołania do życia naszej Spółki. 

Rewitalizacja to przywrócenie do życia zdegradowanych części miasta. To dziesiątki, 

połączonych ze sobą działań i przedsięwzięć, które mają jeden cel: podniesienie jakości życia 

mieszkańców wybranych dotkniętym kryzysem obszarów miasta. 

Obszary te typowane są ze względu na trawiące je problemy: bezrobocie, ubóstwo, 

degradację przestrzeni publicznej, dużą liczbę budynków niespełniających standardów 

godnego zamieszkiwania. 

„Rewitalizacja” Sp. z o.o. została powołana w 2003 roku w celu realizacji jednego z 

największych wyzwań, które stoją przed miejskim samorządem – przywrócenia świetności i 

dawnej rangi Miastu Kazimierzowskiemu, które przed wiekami było centrum kulturalnym i 

politycznym Radomia, a przez wiele lat zaniedbań zostało zdegradowane pod względem 

technicznym, społecznym i ekonomicznym. 

Celem spółki jest ożywienie tej śródmiejskiej dzielnicy miasta Radomia poprzez 

odtworzenie radomskiego Rynku, gdzie znajdą się galerie, antykwariaty, puby, kawiarnie – 

miejsce wypoczynku mieszkańców. Inicjatywa taka z pewnością ożywi już dziś miejsce 

atrakcyjne, a wkrótce wizytówkę Radomia. 

Rewitalizacja jest długotrwałym procesem, który w efekcie ma spowodować ożywienie 

społeczne i gospodarcze rejonów zdegradowanych. Spółce sukcesywnie prowadzi działania do 

tego zmierzające.  

Dotychczas zrewitalizowaliśmy 11 kamienic w obszarze Miasta Kazimierzowskiego. 

Większość prowadzonych przez naszą Spółkę inwestycji udało się współfinansować ze 

środków Unii Europejskiej. 

7.4.1 Zakres działalności Spółki i jej model biznesowy 

Przedmiotem działalności Spółki jest rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w 

Radomiu. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:  
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• wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 

68.20.Z), 

• realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 

41.10.Z), 

• rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), 

• kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), 

• roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), 

• zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (PKD 68.32.Z), 

• działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z), 

• badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

(PKD 72.20.Z), 

• pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z), 

• działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 

(PKD 91.03.Z). 

Spółka może również: 

• przygotowywać i realizować proces rewitalizacji poza obszarem Miasta 

Kazimierzowskiego w Radomiu, 

• pozyskiwać środki finansowe na projekty rewitalizacji, 

• sprawować funkcję inwestora zastępczego, 

• obracać nieruchomościami stanowiącymi majątek Spółki, 

• zarządzać nieruchomościami stanowiącymi majątek Spółki, 

• zarządzać nieruchomościami na zlecenie właścicieli, 

• wynajmować lokale użytkowe i mieszkalne znajdujące się w budynkach stanowiących 

własność Spółki, 

• realizować zadania własne Gminy Miasta Radomia na terenie Miasta 

Kazimierzowskiego w zakresie koniecznym do realizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dotyczące między innymi: 

− ładu przestrzennego, 

− gminnych ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

− ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

− promocji, 

− gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

− koordynować zadania wynikające z lokalnego Programu Rewitalizacji w sferach 

gospodarczej i społecznej. 
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Struktura udziałowa 

Stan na 31.12.2021 r. 

Lp. Wspólnik Liczba 

udziałów 

Wartość 

jednego 

udziału  

w PLN 

Wartość nominalna 

udziałów razem 

w PLN / % 

1 Gmina Miasta Radomia 28.381 1.000,00 28.381.000,00/ 87,64 

2 Radomskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego 

„Administrator” Spółka z o.o. 

2.101 1.000,00 2.101.000,00/6,49 

 

3 Wodociągi Miejskie w Radomiu 

Spółka z o.o. 

200 1.000,00 200.000,00/0,62 

4 Radomskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej „RADPEC”: 

S.A. 

300 1.000,00 300,000,00/0,93 

5 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Usługowo Handlowe „RADKOM” 

 

400 

1.000,00 400.000,00/1,23 

 

6 Fundusz Inwestycji 

samorządowych FIZAN z siedzibą 

w Warszawie 

1.000 1.000,00 1.000.000,00/3,09 

Razem 32.382.000,00 

 

Struktura zatrudnienia w Spółce „Rewitalizacja” 

(stan na 31.12.2021r.) 

 

 

Lp. 

 

 

Wyszczególnienie 

Przeciętna 

liczba 

zatrudnionych 

na 31.12.2021r.  

 

 

Kobiety 

 

 

Mężczyźni 

 

1 

 

Pracownicy ogółem 

 

 

13,75 

 

10,75 

 

3 

 

 2 

 

Pracownicy umysłowi 

 

 

12,25 

 

9,25 

 

3 

 

 3 

 

Pracownicy fizyczni 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

- 

 



 
 

230 

7.4.2 Projekty realizowane i zrealizowane przez Spółkę 

Poniżej prezentowany jest stan inwestycji zrealizowanych i w trakcie realizacji na dzień 

31 grudnia 2021 r.  

Inwestycja zakończone 

2018-2021: remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu 

przy ul. Rynek 12 i Wałowej 22 wraz z otoczeniem (dofinansowanie z funduszy unijnych EFRR 

RPO 2014-2020). 

 

Inwestycje w trakcie realizacji 

2019-obecnie: 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 - planowane zakończenie III 

kwartał 2022 r. (lokale mieszkalne i usługowe na sprzedaż). 

Rachunek zysków i strat „Rewitalizacji” Sp. z o.o. za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. (wariant 

wstępny) 

Wiersz Wyszczególnienie 
 Dane za rok  

 31.12.2021r.  

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  4 695 585,58  

  - od jednostek powiązanych   

I  Przychody netto ze sprzedaży produktów   838 937,32  

II 

 Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-

wartość ujemna)   

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  3 856 648,26  

B Koszty działalności operacyjnej   4 604 461,12  

I Amortyzacja  260 487,45  

II Zużycie materiałów i energii   342 134,91  

III Usługi obce   290 431,06  

IV Podatki i opłaty, w tym:   116 674,04  

   podatek akcyzowy   

V Wynagrodzenia   202 955,93  

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   50 414,09  

VII Pozostałe koszty rodzajowe   10 821,33  

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów   3 330 542,31  

C Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)   91 124,46  

D Pozostałe przychody operacyjne   224 751,46  

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych    

II Dotacje   1 762,50  

III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   
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IV Inne przychody operacyjne   222 988,96  

E Pozostałe koszty operacyjne   212 963,64  

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   

III Inne koszty operacyjne   212 963,64  

F Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)  102 912,28  

G Przychody finansowe   9 720,90  

I Dywidendy i udziały w zyskach - w tym    

  - od jednostek powiązanych   

II Odsetki, w tym:   9 720,90  

  - od jednostek powiązanych   

III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:    

  - w jednostkach powiązanych   

IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych    

V Inne    

H Koszty finansowe   237 444,96  

I Odsetki, w tym:   232 913,32  

  - dla jednostek powiązanych   

II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:    

  - w jednostkach powiązanych   

III Aktualizacja wartości aktywów finansowych    

IV Inne   4 531,64  

I Zysk/strata brutto (F+G-H) -124 811,78  

J Podatek dochodowy    

K 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku  

(zwiększenia straty)   

L Zysk/strata netto (I-J-K)  -124 811,78  

 

Bilans „Rewitalizacji” Sp. z o. o. na dzień 31.12.2019 r. (wariant wstępny, w zł) 

  
 AKTYWA   31.12.2021 

 
  

 PASYWA   31.12.2021 

A 

AKTYWA TRWAŁE  53 902 169,58 

 
A 

KAPITAŁ 

(FUNDUSZ) 

WŁASNY  

32 707 932,52 

I 

Wartości niematerialne  

i prawne  
7 379,04 

 
I 

Kapitał (fundusz) 

podstawowy  
32 382 000,00 

1 

Koszty zakończonych prac 

rozwojowych  
  

 
II 

Kapitał (fundusz) 

zapasowy, w tym:  
1 827,70 
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2 

Wartość firmy    

 
  

nadwyżka 

wartości 

sprzedaży 

(wartości 

emisyjnej) nad 

wartością 

nominalną 

udziałów akcji)  

  

3 

Inne wartości niematerialne 

i prawne  
  

 
III 

Kapitał (fundusz) 

z aktualizacji 

wyceny, w tym:  

0,00 

4 

Zaliczki na wartości 

niematerialne i prawne  
  

 
  

z tytułu 

aktualizacji 

wartości godziwej 

  

5 

Inne Wartości 

niematerialne i prawne  
7 379,04 

 
IV 

Pozostałe kapitały 

(fundusze) 

rezerwowe  

448 916,60 

II 

Rzeczowe aktywa trwałe  42 968 570,24 

 
  

tworzone zgodnie 

z umową 

(statutem) spółki 

  

1 
Środki trwale  28 945 671,71 

 
  

na udziały (akcje) 

własne 
  

a) 

grunty (w tym prawo 

użytkowania wieczystego 

gruntu)  

12 197 857,39 

 
V 

Zysk/strata z lat 

ubiegłych 
0,00 

b) 

budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej  
16 735 656,79 

 
VI 

Zysk/strata netto -124 811,78 

c) 

urządzenia techniczne  

i maszyny  
7 895,85 

 
B 

ZOBOWIĄZANIA I 

REZERWY NA 

ZOBOWIĄZANIA  

29 278 737,12 

d) 
środki transportu  0,00 

 
I 

Rezerwy na 

zobowiązania  
0,00 

e) 
inne środki trwałe  4 261,68 

 
1 

Rezerwy z tytułu 

odroczonego podatku  
  

2 

Środki trwałe w budowie  14 022 898,53 

 
2 

Rezerwa na 

świadczenia 

emerytalne i podobne  

0,00 

3 

Zaliczki na środki trwałe w 

budowie  
0,00 

 
  

 długoterminowe    
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III 

Należności 

długoterminowe  
0,00 

 
  

 krótkoterminowe    

1 Od jednostek powiązanych  0,00 
 

3 Pozostałe rezerwy  0,00 

2 

Od pozostałych jednostek, w 

których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale  

  

 
  

 długoterminowe    

3 Od pozostałych jednostek   
 

   krótkoterminowe    

IV 

Inwestycje 

długoterminowe  
10 926 220,30 

 
II 

Zobowiązania 

długoterminowe  
13 759 112,74 

1 
Nieruchomości  10 926 220,30 

 
1 

 Wobec jednostek 

powiązanych  
  

2 

Wartości niematerialne i 

prawne  
0,00 

 
2 

Wobec pozostałych 

jednostek, w których 

jednostka posiada 

zaangażowanie w 

kapitale  

  

3 

Długoterminowe aktywa 

finansowe  
0,00 

 
3 

Wobec pozostałych 

jednostek  
13 759 112,74 

a)  w jednostkach powiązanych  0,00 
 

a) kredyty i pożyczki 13 581 712,01 

  

 udziały i akcje    

 
b) 

z tytułu emisji 

dłużnych papierów 

wartościowych  

  

  
 inne papiery wartościowe  0,00 

 
c) 

inne zobowiązania 

finansowe  
  

  
 udzielone pożyczki    

 
d) 

zobowiązania 

wekslowe 
  

  

 inne długoterminowe 

aktywa finansowe 
  

 
e) 

inne 177 400,73 

b) 

w pozostałych jednostkach, 

w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale  

0,00 

 
III 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 
6 607 807,61 

  

udziały i akcje    

 
1 

Zobowiązania wobec 

jednostek 

powiązanych  

0,00 

  

 inne papiery wartościowe    

 
a) 

z tytułu dostaw i 

usług o okresie 

spłaty: 
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  udzielone pożyczki    
 

   - do 12 miesięcy    

  

 inne długoterminowe 

aktywa finansowe 
  

 
  

 - powyżej 12 miesięcy    

c)  w pozostałych jednostkach   
 

b)  inne    

  

 udziały i akcje  0,00 

 
2 

Zobowiązania wobec 

pozostałych 

jednostek, w których 

jednostka posiada 

zaangażowanie  

w kapitale  

0,00 

  

 inne papiery wartościowe    

 
a) 

 z tytułu dostaw i 

usług o okresie 

spłaty: 

  

   udzielone pożyczki    
 

   do 12 miesięcy  0,00 

  

 inne długoterminowe 

aktywa finansowe 
  

 
  

 powyżej 12 miesięcy  
  

4 

 Inne inwestycje 

długoterminowe  
0,00 

 
b) 

 inne    

V 

Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe  
0,00 

 
3 

Zobowiązania wobec 

pozostałych 

jednostek  

6 607 807,61 

1 

Aktywa z tytułu 

odroczonego podatku  
  

 
a) 

 kredyty i pożyczki 3 651 773,56 

2 

Inne rozliczenia 

międzyokresowe  
0,00 

 
b)  

z tytułu emisji 

dłużnych papierów 

wartościowych 

  

B 
 AKTYWA OBROTOWE  8 084 500,06 

 
c) 

inne zobowiązania 

finansowe  
  

I 

Zapasy  1 761 365,95 

 
d) 

z tytułu dostaw i 

usług o okresie 

spłaty: 

78 715,51 

1 Materiały    
 

  do 12 miesięcy  78 715,51 

2 

Półprodukty i produkty w 

toku  
  

 
  

powyżej 12 miesięcy    

3 
Produkty gotowe  1 761 365,95 

 
e) 

zaliczki otrzymane na 

dostawy i usługi 
  

4 
Towary    

 
f) 

 zobowiązania 

wekslowe 
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5 

Zaliczki na dostawy i usługi    

 
g) 

 z tytułu podatków, 

dotacji, cel, 

ubezpieczeń 

społecznych i 

zdrowotnych oraz 

innych tytułów 

publicznoprawnych 

2 805 526,10 

II 

 Należności 

krótkoterminowe  
3 453 824,23 

 
h)  

 z tytułu wynagrodzeń   

1 

 Należności od jednostek 

powiązanych  
0,00 

 
i) 

 inne  71 792,44 

a) 

z tytułu dostaw i usług o 

okresie spłaty: 
0,00 

 
4 

 Fundusze specjalne   

  
 do 12 miesięcy    

 
IV 

Rozliczenia 

międzyokresowe 8 911 816,77 

  
 powyżej 12 miesięcy    

 
1 

Ujemna wartość 

firmy   

b) 
 inne  0,00 

 
2 

Inne rozliczenia 

międzyokresowe 8 911 816,77 

2 

Należności od pozostałych 

jednostek, w których 

jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale  

0,00 

 
  

długoterminowe 

3 839 598,42 

a) 

 z tytułu dostaw i usług o 

okresie spłaty: 
  

 
  

krótkoterminowe 
5 072 218,35 

   do 12 miesięcy    
 

      

  powyżej 12 miesięcy    
 

      

b)  inne    
 

      

3 

Należności od pozostałych 

jednostek 
3 453 824,23 

 
      

a) 

z tytułu dostaw i usług o 

okresie spłaty: 
1 618 743,24 

 
      

   do 12 miesięcy  1 618 743,24 
 

      

   powyżej 12 miesięcy    
 

      

b) 

z tytułu podatków, dotacji, 

cel, ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych 

oraz innych tytułów 

publicznoprawnych 

1 835 080,99 

 
      

c)  inne należności  0,00 
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d) 

dochodzone na drodze 

sadowej  
0,00 

 
      

III 

Inwestycje 

krótkoterminowe  
2 846 378,94 

 
      

1 

Krótkoterminowe aktywa 

finansowe  
2 846 378,94 

 
      

a) w jednostkach powiązanych  0,00 
 

      

   udziały i akcje    
 

      

   inne papiery wartościowe  0,00 
 

      

   udzielone pożyczki    
 

      

  

inne krótkoterminowe 

aktywa finansowe 
  

 
      

b)  w pozostałych jednostkach  16 691,00 
 

      

  udziały i akcje    
 

      

  inne papiery wartościowe  0,00 
 

      

  udzielone pożyczki  0,00 
 

      

  

inne krótkoterminowe 

aktywa finansowe 
16 691,00 

 
      

c) 

Środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne 
2 829 687,94 

 
      

  

środki pieniężne w kasie i na 

rachunkach 
2 829 687,94 

 
      

   inne środki pieniężne    
 

      

  inne aktywa pieniężne    
 

      

2 

Inne inwestycje 

krótkoterminowe  
  

 
      

IV 

Krótkoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe 
22 930,94 

 
      

C 

Należne wpłaty na kapitał 

(fundusz) podstawowy 
0,00 

 
      

D Udziały (akcje) własne 0,00 
 

      

  
SUMA AKTYWÓW  61 986 669,64 

 
  

 SUMA 

PASYWÓW  
61 986 669,64 
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7.5 Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” 

Sp. z o.o. 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, przy ul. Waryńskiego 16 a, powstało 13 

grudnia 1995 r. 

Akt założycielski Spółki spisano w formie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 

2680/94 dnia 20 kwietnia 1994 r. dla Zarządu Budynków Komunalnych „Administrator” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Aktem Notarialnym Rep. A Nr 3049/94 z dnia 

19.11.2004 r. wprowadzono zmiany w Umowie dotyczące przystąpienia WPEC w Radomiu do 

Spółki, na okoliczność, której złożono niezbędne oświadczenia. W dniu 13 grudnia 1995 roku 

zgodnie z Aktem Notarialnym Rep. A Nr 6353/95 przekształcono Zarząd Budynków 

Komunalnych „Administrator” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

RTBS „Administrator” Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Waryńskiego 16 a w 

2021 r. działa w oparciu Ustawę z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach 

popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 2195 ze zm.) oraz 

Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 611 ze zm.). Ponadto 

RTBS „Administrator” Sp. z o.o. działa w oparciu o:  

• ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity:  

Dz. U. 2019, poz. 505, ze zm.), 

• ustawę z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: 

Dz. U. 2019, poz. 712 ze zm.), 

• ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: 

Dz. U. 2019, poz. 1145 ze zm.), 

• umowę Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Repertorium A Nr 3532/2020 Akt 

Notarialny z dnia 29.05.2020 r.). 

7.5.1 Przedmiot działalności Spółki 

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 

w zakresie wynikającym z Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego, opisanymi w ust. 1 i 2 są: 

• roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych (PKD 4120Z), 

• rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 4311Z), 

• przygotowanie terenu pod budowę (PKD 4312Z), 
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• wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 4321Z), 

• wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych 

i klimatyzacyjnych (PKD 4322Z), 

• wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 4329Z), 

• tynkowanie (PKD 4331Z), 

• zakładanie stolarki budowlanej (PKD 4332Z), 

• posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 4333Z), 

• malowanie i szklenie (PKD 4334Z), 

• wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 4339Z), 

• wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 4391Z), 

• pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 

4399Z), 

• kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 6810Z), 

• wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 6820Z), 

• zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 6832Z). 

Władzami Spółki są: 

• Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem decyzyjnym Spółki. 

• Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym i kontrolującym działalność Spółki oraz 

pracę Zarządu Spółki jest Rada Nadzorcza. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem 

Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. W roku 2021 Rada Nadzorcza 

pracowała w 5 osobowym składzie. 

• Zarząd Spółki: od dnia 17.12.2016 roku do chwili obecnej Zarząd RTBS „Administrator” 

Sp. z o. o. sprawowany jest jednoosobowo. 

Udziałowcami Spółki są: 

• Gmina Miasta Radomia – posiada 86,24 % udziału w kapitale podstawowym, tj. 21 963 

udziałów po 542,94 zł o wartości 11 924 591,22 zł, 

• Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A. – posiada 13,76 % 

udziału w kapitale podstawowym, tj. 3 505 udziałów po 542,94 zł o wartości 

1 903 004,70 zł. 
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Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2021 r. wynosił 13 827 595,92 zł i składał się z 25 468 

udziałów po 542,94 zł za każdy udział. 

 

Struktura kapitału własnego w Spółce na dzień 31.12.2021 r.  

(zgodnie ze Sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2021) 

 

Kapitał własny Spółki na dzień 31.12.2021 roku wynosił: 33 274 039,06 zł w tym: 

Kapitał podstawowy 13 827 595,92 zł 

Kapitał zapasowy 97 546,81 zł 

Kapitał z aktualizacji wyceny 118 379,80 zł 

Pozostałe kapitały 

rezerwowe  

16 953 963,21 zł 

Zysk netto 2 276 553,32 zł 

Struktura kapitału podstawowego (%)

Gmina Miasta Radomia
86,24%

RPEC ''RADPEC" S.A.
13,76%
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Struktura majątku Spółki w roku 2021 

 

Struktura źródeł finansowania majątku Spółki w roku 2021 

 

Struktura Rachunku Zysków i Strat (wersja uproszczona) 

Struktura kapitału własnego (%)

Kapitał podstawowy  41,56 %

Kapitał zapasowy  0,29 %

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
0,36 %

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
50,95 %

Zysk  netto   6,84 %

Stan na dzień             

31-12-2021 r.
Struktura 

kwota (zł) Udział (%)

86 092 013,73 68,07

997,08 0,00

85 462 213,48 67,57

0,00 0,00

628 803,17 0,50

0,00 0,00

40 379 434,48 31,93

16 470 085,07 13,02

2 490 807,45 1,97

21 321 383,57 16,89

97 158,39 0,08

126 471 448,21 100,00

   IV. Krótkoterminowe rozliczenia                        

 AKTYWA

AKTYWA RAZEM

Wyszczególnienie

   IV. Inwestycje długoterminowe

   V. Długoterminowe rozliczenia                    

 B. Aktywa obrotowe

   I. Zapasy

   II. Należności krótkoterminowe

   III. Inwestycje krótkoterminowe

 A. Aktywa trwałe

   I. Wartości niematerialne i prawne

   II Rzeczowe aktywa trwałe

   III. Należności długoterminowe

Stan na dzień             

31-12-2021 r.
Struktura 

kwota (zł) Udział (%)

33 274 039,06 26,31

13 827 595,92 10,93

0,00 0,00

0,00 0,00

97 546,81 0,08

118 379,80 0,09

16 953 963,21 13,41

   VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

   VIII. Zysk (strata) netto 2 276 553,32 1,80

0,00 0,00

93 197 409,15 73,69

   I. Rezerwy na zobowiązania 1 506 221,72 1,19

   II. Zobowiązania długoterminowe 54 874 679,74 43,39

   III. Zobowiązania krótkoterminowe 9 078 044,62 7,18

   IV. Rozliczenia międzyokresowe 27 738 463,07 21,93

126 471 448,21 100

Wyszczególnienie

PASYWA RAZEM

PASYWA

   IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

   V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji  wyceny

   VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

   IX. Odpisy z zysku netto w ciągu  roku obrotowego (wielkość ujemna)

 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 A. Kapitał (fundusz) własny

   I. Kapitał (fundusz) podstawowy

   II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

   III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
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Stan zatrudnienia i zasoby ludzkie 

Zgodnie ze specyfiką swojej działalności w 2021 r. Spółka zatrudniała m.in.: 

- 16 pracowników posiadających licencję zarządcy nieruchomości, 

- 2 pracowników posiadających licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami, 

- 14 pracowników posiadających uprawnienia budowlane i elektryczne. 

Lp. Wyszczególnienie 

Przeciętna liczba 

zatrudnionych w 

2021 r. 

Kobie

ty 
Mężczyźni 

Przeciętna liczba 

zatrudnionych w 

2020 r. 

1 Pracownicy ogółem 100,10 59,56 40,54 101,57 

2 

Pracownicy umysłowi 

na stanowiskach 

nierobotniczych 

98,12 57,58 40,54 99,57 

3 

Pracownicy fizyczni na 

stanowiskach 

robotniczych 

1,98 1,98 0 2 

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych 

   

Ilość pracowników ze lekkim 

stopniem niepełnosprawności 

Stan na dzień 31-12-

2021 r.

Struktura 

przychodów

Struktura 

kosztów

kwota (zł) Udział (%) Udział (%)

A.
Przychody netto ze sprzedaży i 

zrównane z nimi, w tym:
34 890 996,21 97,82

B. Koszty działalności operacyjnej 32 717 739,98 98,59

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2 173 256,23

D. Pozostałe przychody operacyjne 709 653,64 1,99

E. Pozostałe koszty operacyjne 297 008,95 0,90

F.
Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej (C+D-E)
2 585 900,92

G. Przychody finansowe 67 454,31 0,19

H. Koszty finansowe 170 075,91 0,51

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 2 483 279,32

J. Podatek dochodowy 206 726,00

K.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 

zysku (zwiększenia straty)
0,00

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) 2 276 553,32

35 668 104,16 zł 100%

33 184 824,84 zł 100%Koszty ogółem (B+E+H)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WERSJI UPROSZCZONEJ

LP. Wyszczególnienie

Przychody ogółem (A+D+G)
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Ilość pracowników ze 

znacznym stopniem 

niepełnosprawności 

Ilość pracowników ze 

umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności 

- 6 2 

Działalność socjalna w 2021 r., prowadzona była w oparciu o Regulamin Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych RTBS „Administrator” Sp. z o. o.  

7.5.1.1 Gospodarka mieszkaniowa 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w Spółce RTBS „Administrator”, zostało 

złożonych i zarejestrowanych 51 nowych wniosków o przydział mieszkań w systemie „na 

wynajem”. Łącznie na dzień 31.12.2021 r. lista oczekujących na przydział mieszkań, 

obejmowała 235 wniosków. W roku 2021 przyznano 26 lokali mieszkalnych. Z zasobów lokali 

użytkowych Spółki w roku 2021 wynajęto: 4 lokale użytkowe na prowadzenie działalności 

gospodarczej, 3 garaże oraz 18 miejsc postojowych. Podpisano 2 umowy dzierżawy gruntu pod 

garaż przy ul. Starowolskiej 11a w Radomiu.  

W dniu 14 września 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Radomskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Administrator’’ Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Radomiu, na mocy Uchwały Nr 2/2021, wyraziło zgodę na podwyższenie 

stawek czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach 

mieszkaniowych Towarzystwa, wybudowanych przy udziale kredytów  na przedsięwzięcia 

inwestycyjno-budowlane, udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o 

kwotę 1,50 zł/m², tj. z 11,20 zł/m² na 12,70 zł/m². Nowa stawka czynszu w wysokości 12,70 zł 

za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego obowiązywać będzie najemców 

zamieszkujących w ww. zasobach od 01.02.2022 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2021 

Zarządu RTBS ‘’Administrator’’ Sp. z o. o. z dnia 15 września 2021 roku. 

Stan gospodarki mieszkaniowej RTBS ADMINISTRATOR Sp. z o. o. na dzień 31.12.2021 r. 

Lp. 
Typ / Rodzaj 

nieruchomości 

Prawo własności do nieruchomości 

Własność 

mieszana 
RTBS „Administrator” Sp. z o. o. 

1. Posesje / budynki - 31 

2. Lokale mieszkalne - 1 187 

3. 
Lokale użytkowe 

(w tym garaże) 
 59 

4. Plac parkingowy - 1 
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W ramach utrzymania budynków TBS w odpowiednim stanie technicznym w roku 2021 

przeprowadzono szereg prac remontowo-budowlanych oraz dokonano szeregu przeglądów 

technicznych, a także ulepszeń zarządzanych budynków. Ogółem prace budowlane wyniosły 

809 387,90 zł brutto 

Nakłady na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2021 roku objęły zadania inwestycyjne na 

łączną kwotę 6 035 999,36 zł zgodnie z poniższym zestawieniem. 

 

Zestawienie nakładów na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2021 roku 

 

Przedsięwzięcia deweloperskie w trakcie realizacji w 2021 roku 

7.5.1.1.1 Zarządzanie nieruchomościami przez RTBS „Administrator” Sp. z o. o. 

Na dzień 31.12.2021 roku RTBS „Administrator” Sp. z o. o. pełnił rolę zarządcy 

i administratora 144 nieruchomości, stanowiących współwłasność mieszkańców, wchodzących 

Lp. Wyszczególnienie 
Nakłady 2021 r. 

(w zł) 
Źródła finansowania 

1.  
Przedsięwzięcie deweloperskie zadanie VIII B,  

etap III (Sempołowska 15, Radom) 
3 328 151,75 RTBS „Administrator” Sp. z o. o. 

2.  

Przedsięwzięcie deweloperskie zadanie XI, etap 

III  

(ul. Michałowska 1 w Radomiu) 

2 688 389,85 RTBS „Administrator” Sp. z o. o. 

3.  
Przedsięwzięcie deweloperskie zadanie XV - 

Borki 
19 457,76 RTBS „Administrator” Sp. z o. o. 

Ogółem 6 035 999,36  

Lokalizacja 

Numer 

budynku 

/ Adres 

Okres realizacji 

Liczba 

budynków 

[szt.] 

Liczba lokali 

Miejsca 

postojowe 

[szt.] 

[szt.] 

Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

Mieszkalnych Użytkowych 

Lokale Lokale Garaże 

[szt. / m2] 
[szt. / 

m2] 
[szt.] 

Radom  

ul. 

Sempołowska 

15 16.09.2020 r. 30.06.2022 r. 1 45 / 2 553,39 10 -  81 
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w skład Wspólnot Mieszkaniowych. Zarządzał też pięcioma budynkami na zlecenie ich 

właścicieli (tzw. Współwłasnościami). Działalność zarządcy prowadzona jest w trzech 

Administracjach Domów Mieszkalnych, tj. ADM 1 i ADM 3 mieszczących się przy ul. 

Starowolskiej 11A w Radomiu oraz ADM 2 znajdującego się w siedzibie Spółki przymul. 

Waryńskiego 16A w Radomiu. RTBS zarządzał również, lokalami stanowiącymi własność 

Skarbu Państwa w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych: 

• przy ul. Chopina 8 w Radomiu  - 2 lokale mieszkalne 

• przy ul. Miłej 17A w Radomiu  - 9 lokali mieszkalnych 

Łączna powierzchnia zarządzanych przez Spółkę budynków wynosiła 288 270,33 m2. 

 Spółka w 2021 roku zarządzała, także budynkami stanowiącymi jej własność, z czego 26 

stanowiły budynki wybudowane w formule TBS „na wynajem”, 3 budynkami biurowymi 

(położonymi w Radomiu przy ul. Starowolskiej 11A, ul. Waryńskiego 16A i ul. Żeromskiego 41 

o łącznej powierzchni użytkowej 2.263,10m2), budynkami mieszkalna – biurowymi, przy ul. 

Starowolskiej 11B w Radomiu oraz budynkiem z lokalami użytkowymi przy ul. Szklanej 9. W 

roku 2021 pozyskano 1 budynek Wspólnoty Mieszkaniowej zlokalizowany przy ul. Planowej 17 

w Radomiu (o pow. użytkowej 1786,22 m2), a także 2 budynki stanowiące własność osób 

fizycznych przy ul. Krakowskiej 15 w Radomiu (o pow. użytkowej 799,12m2)  

i przy ul. Kwiatkowskiego 59 w Radomiu (o pow. użytkowej 240,84m2).  

W I kwartale 2021 roku z uwagi na trwającą pandemię przeprowadzono tylko część rocznych 

zebrań wspólnot mieszkaniowych. Pozostałe zebrania zostały przeprowadzone w drodze 

indywidualnego zbierania głosów nad poszczególnymi uchwałami. Podjęto uchwały dotyczące 

m.in.; 

• planów finansowo – gospodarczych na rok 2021, 

• wysokości zaliczki na fundusz remontowy i zaliczki na pokrycie kosztów zarządu 

 nieruchomością wspólną, 

• przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2020, 

• udzielenia absolutorium dla zarządu wspólnoty za rok 2020. 

W roku 2021 wykonano generalny remont 36 balkonów w budynku przy ul. Hallera 23 

oraz częściowy remont płyt balkonowych w budynku przy ul. Reja 12/14, dokonano wymiany 

wodomierzy w budynkach przy ul. Rapackiego 7, 13, 15, Elegii 2, 4, Paderewskiego 5, Hallera 

23, przeprowadzono częściowe remonty dachów w budynkach przy ul. Rapackiego 21, 25 oraz 

naprawę wytypowanych kominów w budynku przy ul. Rapackiego 25. Co więcej, wykonano 

remont odwodnienia liniowego przed garażami budynku przy ul. Struga 110. Ponadto 

zamontowano bramę z napędem na terenie budynku przy ul. Rapackiego 7 oraz 2 dodatkowe 

kamery CCTV, montaż systemu SOS w bramach wjazdowych oraz wzmacniacza sygnału 

pilotów do bram, wykonano również 2 nowe wiaty śmietnikowe. Wymieniono kilkadziesiąt 
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okien w budynkach TBS. Oprócz tego w budynkach wspólnot mieszkaniowych wykonano m.in. 

remonty schodów zewnętrznych i podjazdów, rozbudowę i remont wiat śmietnikowych oraz 

budowę nowych m.in. przy ul. Jaracza z przeznaczeniem dla 8 wspólnot usytuowanych w 

jednym obrębie. W budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych wykonano 

kilkadziesiąt innych prac remontowych i modernizacyjnych (w zależności od potrzeb i woli 

mieszkańców), takich jak: malowanie i remont klatek schodowych, wymiana instalacji 

oświetleniowej w klatkach schodowych, budowa wewnętrznych instalacji ciepłej wody 

użytkowej, modernizacja kominów, wymiana wodomierzy, wymiana stolarki drzwiowej, 

zainstalowanie monitoringu, wykonanie dokumentacji technicznej lub ekspertyz.  

 Spółka w 2021 roku przeprowadzała regularne przeglądy zarządzanych przez siebie 

budynków, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 

 W ramach świadczonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych usług RTBS 

„Administrator” Sp. z o. o. zapewnia obsługę: księgowo – finansową, administracyjną, 

windykacyjną, techniczną oraz prawną nieruchomości. 

 Spółka, współpracuje wyłącznie ze sprawdzonymi podmiotami na rynku nieruchomości 

(instytucje finansowe, firmy budowlane, sprzątające, hydrauliczne itp.).  

 RTBS „Administrator” Sp. z o. o., zatrudnia osoby posiadające specjalistyczne 

wykształcenie, co w połączeniu z długoletnim doświadczeniem, stanowi gwarancję 

bezpieczeństwa dla wspólnoty i jej mieszkańców. Wśród pracowników Spółki 15 osób posiada 

licencję zawodową zarządcy nieruchomościami. Warto zaznaczyć, że RTBS ,,Administrator" 

Sp. z o.o. jako jedyny na rynku świadczy obsługę techniczną nieruchomości. 

7.5.2 Wnioski i zamierzenia w kierunku rozwoju Spółki na rok 2022 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą 

w Radomiu ul. Waryńskiego 16a, poza działalnością polegającą na wynajmie 

i zarządzaniu nieruchomościami własnymi oraz na zlecenie, aktywnie zajmuje się budową 

budynków mieszkalnych i ich sprzedażą na własny rachunek. Efektem tych działań jest 

osiągnięty wysoki wynik finansowy netto w roku 2021 i ubiegłych latach. 

W zamierzeniach przyjętych do realizacji na rok 2022 i kolejne lata, Spółka zakłada 

kontynuowanie działań związanych z budową i sprzedażą na własny rachunek, jako główny 

kierunek prowadzący do rozwoju Spółki. 

W roku 2022 Spółka podejmie działania polegające na: 

• przeniesieniu prawa własności 43 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Michałowskiej 1 

w Radomiu (wybudowanego w ramach III etapu inwestycji „Apartamenty Magnolia’’), 

• przeniesieniu praw własności 5 lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy  

ul. Rapackiego 20A, 22A i 22B w Radomiu (wybudowanych w ramach II etapu inwestycji 

„Apartamenty Magnolia’’), 
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• zawarciu umów deweloperskich lub przedwstępnych dla 7 lokali mieszkalnych 

realizowanych w ramach inwestycji przy ulicy Sempołowskiej 15 w Radomiu, 

• zawarciu umów przedwstępnych dla 2 lokali usługowych realizowanych w ramach 

inwestycji przy ulicy Sempołowskiej 15 w Radomiu, 

• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami 

usługowymi przy ul. Stefanii Sempołowskiej 15 w Radomiu, 

• sprzedaży lub najmie nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym przy 

ul. Żeromskiego 41 w Radomiu, 

• rozpoczęciu I etapu inwestycji polegającej na budowie 5 budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych przy ul. Stasieckiego w Radomiu, 

• rozpoczęciu sprzedaży 60 lokali mieszkalnych w ramach I etapu inwestycji przy ul. 

Stasieckiego w Radomiu, 

• przeprowadzeniu remontu 24 płyt balkonowych w budynku TBS przy ul. Hallera 23 w 

Radomiu, 

• promocji nowych inwestycji i wzmacnianiu marki RTBS „Administrator”  

Sp. z o. o. w ramach działalności marketingowej, 

• gospodarowaniu zasobem własnym w ramach TBS, 

• pozyskaniu nowych terenów inwestycyjnych z przeznaczeniem pod budownictwo 

mieszkaniowe, 

• podejmowaniu działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, cieplnej 

na potrzeby centralnego ogrzewania budynków m.in. w zakresie modernizacji instalacji 

centralnego ogrzewania, wymiany i legalizacji ciepłomierzy, termomodernizacji budynków 

i wymiany stolarki okiennej. 

• realizacji podjętych uchwał remontowych na zebraniach wspólnot mieszkaniowych. 

• kontynuacji działań zmierzających do podnoszenia jakości usług zarządzania 

nieruchomościami własnymi i powierzonymi.  

• stałym podnoszeniu stanu technicznego budynków w zasobach TBS. 

Ponadto w ramach długofalowej polityki inwestycyjnej w roku 2023 i kolejnych latach 

RTBS „Administrator” Sp. z o. o. zakłada: 

• rozpoczęcie II etapu inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych przy ul. Stasieckiego w Radomiu, 

• rozpoczęcie sprzedaży lokali mieszkalnych w ramach II etapu inwestycji przy  

ul. Stasieckiego w Radomiu. 

  Rys. Wizualizacja Inwestycji przy ul. Stasieckiego w Radomiu 



 

247 
 

 

 

• pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych z przeznaczeniem pod budownictwo 

mieszkaniowe. 

Zarówno, długofalowe plany inwestycyjne jak i zadania wyznaczone  

do realizacji w roku 2022 przez Spółkę RTBS „Administrator”, zakładają kontynuację dobrej 

polityki, dążącej do ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług oraz realizację inwestycji 

o wysokich standardach i dobrej jakości. 

7.6 Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka 

Akcyjna 

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna jest firmą 

o ponad 55-letniej tradycji. 99,58% akcji Spółki należy do Gminy Miasta Radomia (0,42% akcji 

jest własnością obecnych i byłych pracowników przedsiębiorstwa). 

Przedsiębiorstwo zajmuje się wytwarzaniem i przesyłaniem ciepła systemowego, które 

dla mieszkańców Radomia jest najbardziej wygodnym, bezobsługowym i najbezpieczniejszym 

w użytkowaniu sposobem ogrzewania, dostępnym przez cały rok. 

Spółka wytwarza ciepło systemowe w dwóch źródłach wyposażonych w kotły rusztowe 

WR-25. Źródła ciepła systemowego to będące jej własnością: Ciepłownia „Południe” (6 kotłów 

o łącznej mocy zainstalowanej 169,5 MWt) i Ciepłownia „Północ” (4 kotły o łącznej mocy 

zainstalowanej 116,3 MWt). Produkowane przez Spółkę ciepło systemowe dostarczane jest z 

zachowaniem standardów środowiskowych do budynków mieszkalnych, instytucji, obiektów 

użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych za pośrednictwem należącej do Spółki 

Miejskiej Sieci Ciepłowniczej. Ma ona 178,5 km długości i przesyła ciepło do 1 127 węzłów 

cieplnych, z których 641 to nowoczesne, w pełni zautomatyzowane, opomiarowane węzły 

będące własnością Spółki. 

Zapewnienie komfortu cieplnego odbiorcom przy zachowaniu wysokich standardów 

jakościowych obsługi poprzez dostawę ciepła w sposób niezawodny, bezpieczny, przyjazny 
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środowisku i po konkurencyjnych cenach - to podstawowy cel funkcjonowania Spółki i 

gwarancja osiągnięcia przez nią sukcesu na lokalnym rynku. 

Realizacja planowanych zadań jest prowadzona w warunkach ciągle doskonalonego 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami międzynarodowych norm 

jakości (PN-EN ISO 9001), zarządzania środowiskowego (PN-EN ISO 14001) i zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-ISO 45001). Posiadany przez Spółkę certyfikat 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania daje jej klientom pewność, że potrafi ona osiągać 

wyznaczone cele jakościowe spełniające wymagania wszystkich interesariuszy oraz, że można 

mieć do niej zaufanie jako firmy przywiązującej dużą troskę do ochrony środowiska oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W roku 2021 Firma przeszła pomyślnie kolejny audyt nadzoru przeprowadzony przez 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Na rok 2022 zaplanowany jest audyt odnowienia 

certyfikatu ISO.  

Wielkość i struktura zatrudnienia 

Grupa pracownicza 

2021 

ilość (osoby) udział % 

Ogółem Spółka 253 100 

Stanowiska nierobotnicze 125 49 

Stanowiska robotnicze 128 51 

Palacze kotłów przemysłowych 27 11 

Monterzy urządzeń i inst. energet. 50 20 

Elektromonterzy urz. i instal. energet. 28 11 

Spawacze 12 5 

pozostali 11 4 

Działalność inwestycyjna i remontowa w „RADPEC” S.A. w 2021 r. 

Dbając o zachowanie jak najlepszej jakości usług, Spółka systematycznie wydatkuje 

środki na utrzymanie niezawodności Miejskiego Systemu Ciepłowniczego. Spółka stale 

przeznacza środki na rozwój infrastruktury w mieście. Przyłączenie kolejnych budynków do 

Miejskiej Sieci Ciepłowniczej przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez 

zapewnienie im czystego powietrza i dostępu do stabilnych, bezpiecznych i coraz bardziej 

efektywnych dostaw ciepła. 
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Inwestycje i modernizacje w 2021 r. 

Planowanie i realizacja zadań modernizacyjnych i remontowych ma na celu 

zapewnienie ciągłości dostaw ciepła, pozyskiwanie nowych odbiorców oraz dbałość  

o stan techniczny infrastruktury ciepłowniczej służącej do wytwarzania, przesyłania  

i dystrybucji ciepła, jak również uzyskiwanie efektów ekologicznych mających na celu redukcję 

emisji gazów i pyłów do środowiska. 

Na realizację niżej wymienionych części planu poniesione zostały nakłady: 

w zakresie rozbudowy sieci       2 659 895 zł, 

w zakresie modernizacji sieci       360 000 zł, 

na przedsięwzięcia w Wydziale Wytwarzania „Południe”   2 338 694 zł, 

na przedsięwzięcia w Wydziale Wytwarzania „Północ”    132 000 zł, 

przedsięwzięcia w zakresie dostosowania do wymagań  

Konkluzji BAT          44 423 987 zł, 

pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne     377 548 zł. 

 

 

W wyniku realizacji planu, poniesione zostały nakłady w wysokości:  

łączne poniesione nakłady w wysokości 50 292 124 zł, w tym:   

- nakłady finansowe z kredytu inwestycyjnego w wysokości    26 266 798 zł, 

- nakłady finansowe ze środków własnych w wysokości    24 025 326 zł. 

 

Główne działania wykonane w ramach zatwierdzonego i przyjętego planu w 2021 r. to: 

• modernizacja sieci ciepłowniczych o łącznej długości 70 mb, 

• budowa nowych odcinków sieci o łącznej długości 1 992,98 mb, 

• rozbudowa 4 węzłów cieplnych o panel ciepłej wody, 

• budowa 1 nowego węzła cieplnego,  

• modernizacja rozdzielnicy elektrycznej 15 kV w Wydziale Wytwarzania „Południe”, 

• modernizacja układu odżużlania polegająca na zabudowie jednego, rewersyjnego 

taśmociągu w miejscu przenośników odżużlania T1 i T2 w Wydziale Wytwarzania 

„Północ”, 

Przedsięwzięcia w zakresie dostosowania do wymagań Konkluzji BAT: 

• Postępująca realizacja zadania: „Zabudowa Instalacji Oczyszczania Spalin dla kotłów 

WR-25 w Ciepłowni „Północ” i Ciepłowni „Południe” w ramach projektu pn. 

„Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT” w „RADPEC” S.A. 

• Realizacja projektu pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT” w 

ramach programu „RADPEC 2023+” 
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Podobnie jak inni producenci ciepła systemowego, „RADPEC” S.A. musiał dostosować 

się do wyśrubowanych wymagań w sytuacji bardzo ograniczonych środków do ich realizacji. 

Ciepło systemowe jest w pełni urzędowo regulowane w zakresie cen na granicy progu 

rentowności. Zatwierdzane taryfy nie nadążają za wzrostem kosztów podstawowej działalności 

przedsiębiorstw ciepłowniczych. A tymczasem potrzebne jest ogromne zaangażowanie 

finansowe w modernizację firm, by spełniać coraz większe wymagania stawiane przez Unię 

Europejską. 

W 2021 r. Spółka realizowała i nadal realizuje projekt pn. „Dostosowanie źródeł ciepła 

do wymagań Konkluzji BAT” w ramach programu inwestycyjnego „RADPEC 2023+”. Projekt 

polega na budowie i przebudowie Instalacji Oczyszczania Spalin (IOS) dla kotłów WR-25 

funkcjonujących w Ciepłowni „Południe” i Ciepłowni „Północ”. Projekt ten realizowany jest w 

celu spełnienia wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska określonych w Konkluzjach 

BAT dla dużych źródeł spalania, jakie zaczną obowiązywać od 01.01.2023 r. W ciepłowniach 

„Południe” i „Północ” trwa modernizacja, która polega na wyposażeniu kotłów w instalacje 

oczyszczania spalin oraz zwiększeniu wydajności instalacji odpylania workowego. Dzięki 

prowadzonej inwestycji emisja gazów i pyłów do powietrza zostanie radykalnie zredukowana: 

poziom emisji SO2 zmniejszy się siedmiokrotnie, NOX – dwukrotnie, a pyłów - ponad 

pięciokrotnie. 

W założeniach projekt został podzielony na cztery etapy realizacji: 

• Etapy I i II – obejmują zabudowę instalacji oczyszczania spalin dla kotłów K1, K2 i K3 

w Ciepłowni „Południe”, 

• Etapy III i IV - obejmują zabudowę instalacji oczyszczania spalin dla kotłów K1, K3, K4 

i K5 w Ciepłowni „Północ”. 

Etapy te realizowane są w oparciu o umowę z Generalnym Wykonawcą firmą SBB 

Energy S.A. zawartą 24.08.2020 r. 

W ramach realizacji I i II Etapu zakończono wszelkie prace budowlano-montażowe oraz 

rozpoczęto rozruch instalacji, a w III i IV Etapie zakończono prace projektowe oraz rozpoczęto 

prace budowlano-montażowe.  

Stan zaawansowania prac na koniec roku 2021 dla Etapów I i II wyniósł 92%, a złożyły 

się na nie: 

• wymiana multicyklonów typu MOS służących do grawitacyjnego usuwania cząstek pyłu 

ze strumienia gazu (jest to wstępny etap odpylania zapewniający oddzielenie grubych, 

erozyjnych frakcji pyłu), 

• budowa konstrukcji wsporczych i zamontowanie na nich lejów zsypowych będących 

podstawą dla głównych elementów konstrukcyjnych filtrów, do których z kolei 

przyłączono reaktory fluidalne, 

• montaż zbiornika wody amoniakalnej dla instalacji IOS kotłów K1, K2, K3, 
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• instalacja kontenera systemu pomiaru emisji, tzw. CEMS (Continuous Emissions 

Monitoring System), 

• dołączenie do IOS dedykowanego układu sprężonego powietrza w zabudowie 

kontenerowej, niezbędnego do realizacji procesów odazotowania, odsiarczania  

i odpylania spalin, 

• ustawienie kontenera stacji transformatorowej, 

• posadowienie trzech silosów będących integralną częścią instalacji odsiarczania spalin, 

które pełnią funkcję magazynową dla sorbentu wapniowego, węgla aktywnego oraz 

odpadu poreakcyjnego, 

• montaż kanałów spalin pomiędzy pierwszym stopniem odpylania (MOS-ami)  

a wentylatorami przed wprowadzeniem spalin do reaktorów odsiarczania, 

• zamontowanie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki, 

• pokrycie elementów IOS izolacją cieplną z włókna mineralnego i obłożenie ich  

z zewnątrz blachą, 

• wykonanie wewnątrz Ciepłowni „Południe” dla kotłów K1, K2 i K3 instalacji służącej do 

redukcji tlenków azotu (NOx) powstających w procesie spalania węgla. Prace wewnątrz 

obiektu były przeprowadzane równolegle do prac na zewnątrz, 

• przeszkolenie pracowników „RADPEC” S.A., którzy będą zajmować się eksploatacją 

instalacji, 

• testy IOS dla kotłów K1, K2, K3. 

W podobnym zakresie jest realizowana rozpoczęta jesienią 2021 roku budowa IOS dla 

czterech kotłów Ciepłowni „Północ”, której stopień zaawansowania na koniec 2021 r. wyniósł 

ok. 25 %. 

W związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa bloku kogeneracyjnego o 

mocy ok. 75 MWt/22 MWe”, w celu spełnienia wymagań prawnych w zakresie Konkluzji BAT, 

Spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu realizacji dodatkowych Etapów V i VI polegających na 

zabudowie instalacji oczyszczania spalin dla kotłów K4, K5 oraz K7 w Ciepłowni „Południe”. 

W dniu 30 lipca 2021 r. Spółka zawarła umowę z Generalnym Wykonawcą firmą SBB 

Energy S.A. dla tych etapów. W drugiej połowie 2021 roku prowadzono prace projektowe w 

zakresie projektu wstępnego, budowlanego i projektów wykonawczych oraz złożono wniosek o 

pozwolenie na budowę. 

Instalacje oczyszczania spalin zostały tak zaprojektowane, by przy realizacji kolejnego 

punktu programu inwestycyjnego „RADPEC 2023+”, który m.in. obejmuje zmianę dwóch 

kotłów węglowych na kotły na biomasę, ta zmiana nie powodowała konieczności znacznych 

przeróbek IOS. Wymagana będzie jedynie niewielka modernizacja układu wyprowadzania 

spalin z kotłów, natomiast wszystkie elementy ISO pozostaną te same. 
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Remonty w 2021 r. 

W 2021 roku wykonano remonty urządzeń ciepłowniczych w źródłach ciepła, Miejskiej 

Sieci Ciepłowniczej oraz remonty pozostałej infrastruktury technicznej Spółki w zakresie 

niezbędnym do jej utrzymania w ciągłej sprawności i należytym stanie technicznym. 

Planowane nakłady na remonty w 2021 r. wyniosły  1 120 000 zł, a koszty realizacji 

zadań wyniosły 1 089 361 zł. Poniesione nakłady w roku 2021 były niższe od nakładów w latach 

poprzednich, a wynikało to głównie z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej Spółki „RADPEC” 

S.A. 

Sytuacja finansowa Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka 

Akcyjna 

Sprawozdanie finansowe Spółki ,,RADPEC’’ S.A. za rok 2021 roku obejmuje Bilans 

wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 230 406 043 zł. Suma bilansowa uległa 

zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego o 38 mln zł, co było głównie konsekwencją wzrostu 

wartości rzeczowych aktywów trwałych w wyniku realizowanej inwestycji polegającej na 

modernizacji majątku wytwórczego. 

W roku 2021 Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży ciepła na poziomie  

132 457 089 zł, tj. wyższym o 26 mln zł niż w roku ubiegłym.  

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 142 611 064 zł i były wyższe od kosztów 

poprzedniego roku o 31 mln zł.  

Powodem istotnego wzrostu kosztów prowadzonej działalności była destabilizacja na 

rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Z uwagi na wzrost cen giełdowych 

uprawnień Spółka zmuszona była do poniesienia kosztów wyższych niż w roku poprzednim o 

58 mln zł, co było bezpośrednią przyczyną odnotowania straty w wysokości 13 mln zł. Okresowe 

osłabienie standingu finansowego Spółki wpłynęło na lekkie obniżenie wskaźników płynności, 

które mieszczą się w oczekiwanym przedziale wartości optymalnych, co potwierdza zdolność 

Spółki do regulowania bieżących zobowiązań posiadanymi środkami obrotowymi.  

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku po stronie aktywów i pasywów wykazał 

sumę 230 406 000 zł. 

Strukturę aktywów i pasywów obrazują poniższe tabele: 
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Tabela 1 Struktura aktywów za lata 2019 - 2021 (w tys. złotych)

 

Tabela 2 Struktura pasywów za lata 2019 - 2021 (w tys. złotych) 

 

Główne zamierzenia inwestycyjne Spółki na rok 2022: 

• rozbudowa Miejskiej Sieci Ciepłowniczej polegająca na przyłączeniu nowych odbiorców 

ciepła. W roku 2022 planuje się rozbudowę MSC o ok. 3,62 MW mocy przyłączeniowej,  

• budowa nowych sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami o łącznej długości około 1 050 

mb,  

• przebudowa przyłączy ciepłowniczych o łącznej długości około 264 mb,  
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• rozbudowa 2 szt. węzłów cieplnych o panel ciepłej wody. 

Poniżej prezentowane są przedsięwzięcia w zakresie modernizacji w tym 

racjonalizujące zużycie energii. Główne zadania: 

• budowa ogrodzenia terenu Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Energetyków 16  

w Radomiu o długości około 377 mb, 

• kontynuacja realizacji zadania „Zabudowa Instalacji Oczyszczania Spalin dla kotłów 

WR-25 w Ciepłowni Północ i Ciepłowni Południe” w ramach projektu pn. 

Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT w „RADPEC” S.A.”, 

• rozwój potencjału wytwórczego spółki „RADPEC” S.A. na lata 2022 - 2027. 

W roku 2022 będą kontynuowane projekty z programu „RADPEC 2023+” tj. w ramach 

projektu Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT: 

• ETAP I i II – przeprowadzenie rozruchu, ruchu próbnego, w tym pomiarów 

gwarancyjnych i przekazanie do eksploatacji instalacji oczyszczania spalin dla kotłów 

K1, K2, K3 w Ciepłowni „Południe”,  

• ETAP III i IV – zakończenie robót budowlano-montażowych, przeprowadzenie 

rozruchu, ruchu próbnego w tym pomiarów gwarancyjnych i przekazanie do 

eksploatacji instalacji oczyszczania spalin dla kotłów K1, K3, K4, K5  

w Ciepłowni „Północ”,  

• ETAP V i VI – wykonanie robót budowlano montażowych, rozpoczęcie rozruchu i ruchu 

próbnego instalacji. 

W ramach zmodyfikowanego projektu dotyczącego budowy nowych źródeł ciepła i 

zmiany miksu paliwowego Spółki prowadzone będą prace związane z przygotowaniem 

projektów do realizacji, obejmujące opracowanie dokumentacji technicznej, przetargowej, 

finansowej w pierwszej kolejności dla projektu dot. budowy na terenie Ciepłowni „Południe” 

bloku kogeneracyjnego opartego o spalanie paliwa alternatywnego o wydajności 60 tys. ton 

rocznie (parametry mocy cieplnej -17,5 MWt; parametry mocy elektrycznej - 4,4 MWe).  

Nowe źródło wytwarzające w skojarzeniu ciepło i energię elektryczną, będzie pierwszym 

krokiem do uzyskania w przyszłości przez system ciepłowniczy Radomia statusu „efektywnego 

systemu ciepłowniczego i chłodniczego”, zgodnego z unijną Dyrektywą w sprawie efektywności 

energetycznej. 

Posiadając status „efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego” Spółka będzie 

miała możliwość korzystania z pomocowych środków unijnych i krajowych na modernizację 

sieci i węzłów cieplnych, w tym również na likwidację niskiej emisji poprzez przyłączanie 

obiektów do sieci ciepłowniczej. Nastąpi wzrost atrakcyjności ciepła sieciowego jako źródła 

zaopatrzenia w ciepło dla nowobudowanych obiektów. System ciepłowniczy uzyska 
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uprzywilejowaną pozycję na rynku i Firma nie będzie miała obowiązku pierwszeństwa zakupu 

ciepła z zewnętrznych źródeł odnawialnych źródeł energii. 

Realizacja projektów będzie uzależniona od pozyskania zewnętrznych środków 

finansowych. Zadaniem „RADPEC” S.A. na przyszłe lata jest zaspokajanie oczekiwań 

odbiorców ciepła systemowego w Radomiu w zakresie komfortu cieplnego i jakości obsługi, po 

konkurencyjnych cenach, w sposób niezawodny, bezpieczny i przyjazny środowisku. 

 

7.7 Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.  

Ogólna charakterystyka Spółki 

Spółka jest jednoosobową Spółką Gminy Miasta Radomia. Powstała aktem 

przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Radomiu w jednoosobową spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością na podstawie Uchwały Nr 338 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 maja 

1992 roku. Utworzona została Aktem Notarialnym Założycielskim Rep. A Nr 2002/92 z dnia 

04.06.1992 r.  

Czas trwania i obszar działania 

Zgodnie z zapisem § 6 Aktu Założycielskiego czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. swoją działalnością obejmują miasto Radom i 

częściowo okoliczne Gminy: Wolanów, Jastrzębia, Zakrzew, Jedlnia Letnisko, Skaryszew, 

Jedlińsk i Kowala.  

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów) na terenie okolicznych Gmin, na których 

prowadzi działalność.  

Spółka Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. działa na podstawie przepisów: 

• aktu założycielskiego Rep. A Nr 2002/92 z dnia 04.06.1992 r. z późn. zm. 

• Kodeksu Spółek Handlowych 

• Ustawy o gospodarce komunalnej 

• innych obowiązujących przepisów prawa, w tym: w zakresie wykonywania zadań 

statutowych Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j., Dz. U. 2020 r., poz. 2028).  

Organ rejestrowy 

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o. o. zostały wpisane do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie Postanowienia z dnia 10.08.2001 r. pod Nr KRS: 

0000033438. Od lipca 2020r. zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 

2020 r (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2020 poz. 111) właściwym 

Sądem w sprawach KRS z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Radomiu jest Sąd 
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Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

Posiadane zezwolenia 

Spółka na terenie Gminy Miasta Radom działa na podstawie Zezwolenia udzielonego 

przez Zarząd Miasta Radomia – Decyzja NR 1/I – III/7015/02 z dnia 12.08.2002 r. 

zmienionego Decyzją Nr 1/I.-I/7015/08 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 16 czerwca 2008 

roku w części dotyczącej przedmiotu działania, poprzez rozszerzenie zakresu działalności 

Spółki w obszarze zbiorowego odprowadzania ścieków o zbiorowe odprowadzanie ścieków 

opadowych i roztopowych oraz na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j., Dz. U. 2019 r., 

poz.1437).  

Na terenie części okolicznych Gmin na podstawie:  

• w Gminie Jedlińsk - Decyzja Nr 4/2003 Wójta Gminy Jedlińsk z dn.30.04.2003 r.,  

• w Gminie Jedlnia-Letnisko – Decyzja IOŚIK-7034/23/03 Wójta Gminy Jedlnia 

Letnisko z dn. 29.08.2003 r. i przedłużona Decyzją Nr WIGK 7021.w.53.2012 Wójta 

Gminy Jedlnia Letnisko z dn. 16.11.2012 r.,  

• w Gminie Zakrzew - Decyzja Nr 2 Wójta Gminy Zakrzew z dn.28.04.2003 r., 

• w Gminie Wolanów - Decyzja Nr BGK. 6225/1/03 Wójta Gminy Wolanów z dn. 

30.04.2003r.  

• w Mieście i Gminie Skaryszew - Decyzja Nr 1/2003 Burmistrza Miasta i Gminy 

Skaryszew z dn.30.04.2003 r., 

• w Gminie Kowala-Stępocina - Decyzja Nr 1/03 Wójta Gminy Kowala z dn.29.04.2003 

r., 

• w Gminie Jastrzębia - Decyzja Nr 14/2003 Wójta Gminy Jastrzębia z dn.30.04.2003 r. 

Przedmiot działalności 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, jako jednostki usługowej, jest 

zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Radomia i okolicznych Gmin w zakresie 

zaopatrzenia w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. 

 Przedmiot działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007: 

• PKD 36.00.Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,  

• PKD 37.00. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,  

• PKD 38 działalność związana ze zbieraniem przetwarzaniem i unieszkodliwianiem 

odpadów; odzysk surowców,  

• PKD 39.00.Z działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa 

związana z gospodarką odpadami 
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• PKD 28 produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana,  

• PKD 33 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,  

• PKD 35 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 

• PKD 41 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,  

• PKD 42 roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej  

• PKD 43 roboty budowlane specjalistyczne,  

• PKD 45 handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów 

samochodowych,  

• PKD 46 handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi  

• PKD 47 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 

samochodowymi, 

• PKD 49 transport lądowy oraz transport rurociągowy, 

• PKD 52 magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,  

• PKD 61 telekomunikacja,  

• PKD 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 

• PKD 77 wynajem i dzierżawa, 

• PKD 62.0 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 

informatyki oraz działalność powiązana, 

• PKD 63 działalność usługowa w zakresie informacji, 

• PKD 95 naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i 

domowego, 

• PKD 71 działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, 

• PKD 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej,  

• PKD 82.20.Z działalność centrów telefonicznych (call center),  

• PKD 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

• PKD 74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

• PKD 26.51.Z produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i 

nawigacyjnych, 

• PKD 27 produkcja urządzeń elektrycznych, 

• PKD 11.07.Z produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i 

pozostałych wód butelkowanych,  

• PKD 96 pozostała indywidualna działalność usługowa  
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Kapitał zakładowy Spółki na koniec 2021 r. wyniósł 194.927.200,00 zł i dzielił się na 

243.659 równe udziały po 800 zł każdy. Wszystkie udziały należą od chwili przekształcenia 

przedsiębiorstwa do Gminy Miasta Radomia.  

Skład Zarządu  

• Leszek Trzeciak - Prezes Zarządu    

• Jakub Kolecki - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych  

Skład Rady Nadzorczej  

• Leszek Ruszczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

• Elwira Skoczek - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

• Pani Beata Glamowska - Członek Rady Nadzorczej 

Struktura zatrudnienia 

• przeciętna liczba pracujących w 2021 r. w etatach – 452 

• przeciętna liczba pracujących w 2021 r. w osobach – 455 

Eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych 

Łączna długość sieci wodociągowej według stanu na koniec 2021 roku wyniosła 1 004,1 km, w 

tym: 

• sieć rozdzielcza uliczna 676,1 km,  

• przyłącza do budynków i innych obiektów 328 km. 

Sprzedaż wody wyniosła 8 mln 733 tys. m3 , w tym: 

• zbiorowe zaopatrzenia w wodę 8 mln 705 tys. m3 

• hurt 28 tys. m3  

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej na 31.12.2021 r. wyniosła 644,7 km, w tym  

• sieć sanitarna 514,5 km,  

• ogólnospławna 5,9 km,  

• połączenia do budynków i innych obiektów 1214,3 km.  

Ilość odebranych ścieków wyniosła 9 mln 24 tys. m3, w tym: 

• zbiorowe odprowadzanie ścieków 8 mln 658 tys. m3, 

• hurt 205 tys. m3, 

• dowożone 161 tys. m3. 

Łączna długość sieci kanalizacji deszczowej według stanu na 31.12. 2021 roku wyniosła 

343,7 km.  

Z usług wodno-kanalizacyjnych w 2021 roku korzystało 30 220 odbiorców, tj. 37 837 

punktów w tym: 

• z usługi dostarczania wody - 12 995 punktów,  

• z usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków - 24 461 punktów,  

• z usługi odprowadzania ścieków - 267 punktów, 
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• z usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych 803 odbiorców. 

Odbiorcy zostali obciążeni za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do 

systemu kanalizacji deszczowej za 4 mln 277 tys. m3, w tym:  

• 3 mln 96 tys. m3 za wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni utwardzonej, 

• 1 mln 181 tys. m3 za wódy opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni dachów. 

 

Tabela 1 Ceny netto za usługi wodno-kanalizacyjne 

 

Wyszczególnienie 

 

Jednostka miary 

W okresie 

01.01.2021 r.-21.07.2021 r. 

W okresie 

22.07.2021 r.-31.12.2021 r. 

 

Woda 

 

m3 

 

3,71 zł wszyscy odbiorcy 

 

4,06 zł wszyscy odbiorcy 

 

Ścieki 

 

m3 

 

6,04 zł wszyscy odbiorcy 

 

6,46 zł wszyscy odbiorcy 

Stawka opłaty abonamentowej na 

odbiorcę 
jednostka 

okres 

rozliczeniowy 

cena netto 

do 

21.07.2021 

r 

cena netto 

od 

22.07.2021 r 

w rozliczeniach w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego 

lub urządzenia pomiarowego dla:       

 

dostarczania wody i odbioru 

ścieków  

  

zł/odbiorca/m-c miesięczny  4,62  5,02 

zł/odbiorca/kwartał kwartalny 9,82 

10,70 

  

dostarczania wody lub odbioru 

ścieków 

zł/odbiorca/m-c miesięczny  3,32 3,60 

zł/odbiorca/kwartał kwartalny 5,92 

6,44 

w rozliczeniach w oparciu o 

wskazania wodomierza 

dodatkowego, w tym wodomierza 

mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej dla:       

 

dostarczania wody lub dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków 

 

zł/odbiorca/m-c miesięczny 2,02 

 

- 

zł/odbiorca/kwartał kwartalny 2,02 

 

- 

w rozliczeniach z osobą 

korzystającą z lokalu  

w budynku wielolokalowym dla:       
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Wyszczególnienie  

Jednostka 

miary 

W okresie 

01.01.2021r.-

.31.03.2021r 

W okresie 

01.04.2021r.-

.31.12.2021r 

Wody opadowe i roztopowe z 

powierzchni utwardzonej 

powierzchni dachów  

 

m3 

m3 

  

1,84 zł /rok 

0,78 zł/rok 

 

2,02 zł /rok 

0,85 zł/rok 

 

Dane finansowe za 2021 r. 

Tabela 2 Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2021 r. 

OPIS Kwota 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi  102 771 436,75 zł 

B. Koszty działalności operacyjnej 108 338 667,86 zł 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) - 5 567 231,11 zł 

D. Pozostałe przychody operacyjne 14 856 119,42 zł 

E. Pozostałe koszty operacyjne 4 666 582,95 zł 

F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E ) 4 622 305,36 zł 

G. Przychody finansowe 480 550,91 zł 

H. Koszty finansowe 565 132,99 zł 

I. Zysk (strata ) brutto (F+G-H) 4 537 723,28 zł 

J. Podatek dochodowy 1 044 769,68 zł 

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia 

straty) 

0 zł 

L. Zysk (strata) netto ( I-J-K ) 3 492 953,60 zł 

 

Zobowiązania Spółki na dzień 31.12.2021 r. 

dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków zł/odbiorca/m-c miesięczny 2,02 

 

2,18 

         

w rozliczeniach na podstawie 

przepisów dotyczących 

przeciętnych norm zużycia wody 

dla:       

 

dostarczania wody i 

odprowadzania  

ścieków  

zł/odbiorca/m-c miesięczny 3,60 

 

3,94 

zł/odbiorca/kwartał kwartalny 8,80 9,62 

dostarczania wody lub odbioru 

ścieków 

  

zł/odbiorca/m-c miesięczny 2,30 2,52 

zł/odbiorca/kwartał kwartalny 4,90 

5,36 



 

261 
 

1. Długoterminowe 50 068 232,81 zł w tym: 

•  Kredyt inwestycyjny w mBanku 17 916 391,50 zł 

•  Pożyczka z NFOŚiGW 32 151 841,31 zł 

2. Krótkoterminowe 32 943 925,24 zł w tym:  

• Kredyt inwestycyjny w mBanku 9 051 006,04 zł 

• z tytułu dostaw i usług 4 947 115,52 zł 

• podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,  

• innych tyt. publicznoprawnych 2 993 593,52 zł 

• wynagrodzeń 1 816 260,10 zł 

pozostałe 14 135 950,06 zł  

Ogółem 83 012 158,05 zł 

 

 

7.7.1 Realizacja zadań inwestycyjnych (wartość dodana dla miasta oraz projekt 

dalszego rozwoju) przy wykorzystaniu środków pomocowych Unii Europejskiej 

I. W 2009 roku zakończono pod względem rzeczowym, a w 2010 roku pod względem 

finansowym realizację Projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-

kanalizacyjnego na terenie Gminy Radom - I faza.  

W ramach wyżej wymienionego projektu wykonano prace m.in. w zakresie: 

• modernizacji SUW „Sławno” 

• modernizacji kolektora sanitarnego o dł. 7,6 km, 

• przebudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych o dł. 15 km, 

• przebudowy i modernizacji sieci wodociągowej o dł. 3,5 km,  

• budowy kanalizacji sanitarnej w 5 dzielnicach Radomia o dł. 42 km, 

• budowy instalacji do utylizacji osadów ściekowych z instalacją do odwadniania 

osadów, 

• rozbudowy i modernizacji części wstępnej, mechanicznej oraz 3 ciągów biologicznego 

oczyszczania ścieków 

 

Ogólna wartość Projektu : 209 006 483,27 zł netto 

Źródła finansowania   98 883 067,36 zł Fundusz Spójności 

79 892 000,00 zł Kredyt inwestycyjny a Pekao S.A. 

(spłata do 10.04.2020 r.)  

30 231 415,91 zł środki własne 
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II. W 2015 roku zakończono pod względem rzeczowym, a w 2016 roku nastąpiło końcowe 

rozliczenie pod względem finansowym Projektu pn. Modernizacja  

i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom – II etap, który 

stanowił kontynuację polityki inwestycyjnej Spółki.  

W ramach wyżej wymienionego Projektu wykonano prace m.in. w zakresie: 

• modernizacji wybranych ujęć wody i Stacji Uzdatniania Wody, 

• modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej o długości ok. 70 km, 

• modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 91 km, 

• modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 10 km, 

• modernizacji i rozbudowy części biologicznej oczyszczalni ścieków, 

• rozbudowy gospodarki osadowej (biogazownia),  

• oraz zakupiono specjalistyczny wóz ciśnieniowy z recyklingiem (wykorzystywany 

głównie do czyszczenia sieci sanitarnych i deszczowych z wykorzystaniem 

kontynuującego systemu odzysku wody).  

Ogólna wartość Projektu  249 774 041,01 zł netto 

Źródła finansowania   146 761 444,49 zł Fundusz Spójności 

56 160 355,50 zł Kredyt inwestycyjny w mBanku (spłata 

do 01.10.2024r.) 

2 480 000,00 zł Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska  

400 000,00 zł Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska 

43 972 241,02 zł środki własne 

III. W 2016 r. został zakończony i rozliczony projekt Modernizacja i rozbudowa gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom - przygotowanie dokumentacji do III etapu. 

W ramach wyżej wymienionego Projektu wykonano następujące zadania: 

• opracowano dokumentacje projektowe dla budowy i modernizacji sieci wodno-

kanalizacyjnej z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Śródmieście, 

Glinice/Dzierzków, Idalin, Ustronie, Prędocinek, Młodzianów, Gołębiów, Nad 

Potokiem, os. XV-lecie, Obozisko, Sadków, Długojów i Janiszpol, Michałów i Koniówka, 

Nowa Wola Gołębiowska, Rajec Poduchowny, Zamłynie, Kozia Góra, Kaptur, Halinów, 

Kierzków, Południe, Żakowice, Wośniki, Borki, Potkanów, Krychnowice. 

• opracowano koncepcje i dokumentację projektową optymalizacji gospodarki osadowej 

z hermetyzacją komór biologicznych oraz odzyskiem fosforu z osadów na terenie 

oczyszczalni ścieków w Radomiu oraz koncepcji optymalizacji procesu przekształcania 

osadu, 
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• opracowano koncepcję optymalizacji pracy sieci wodociągowej w mieście Radom w 

oparciu o matematyczny model hydrauliczny oraz opracowanie koncepcji modernizacji 

i rozbudowy systemu kanalizacyjnego w mieście Radom w oparciu o matematyczny 

model symulacyjny zurbanizowanej zlewni miejskiej. 

Ogólna wartość Projektu   6 545 029,02 zł netto 

Źródła finansowania    4 477 357,43 zł Fundusz Spójności 

      2 067 671,59 zł środki własne 

 

IV. Przygotowane i opracowane dokumentacje projektowe stały się bazą dla inwestycji, dla 

których Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. podpisały w dn. 17.11.2017 r. umowę o 

dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0073/17-00 na realizację przedsięwzięcia pn. 

Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom – III 

etap inwestycji. Wartość netto Projektu to koszt ponad 297 mln zł., z czego 188 mln zł będzie 

finansowane z dotacji z Funduszu Spójności.  

Zakres prowadzonych prac obejmuje: 

• modernizację i budowę sieci wodociągowej o długości ok. 48 km, 

• modernizację i budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 82 km, 

• modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 45 km, 

• modernizację obiektów i instalacji technologicznych na Ujęciach Wody wraz z 

wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, 

• modernizację wybranych SUW i hydroforni, 

• wykonanie i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-

kanalizacyjnymi, 

• kolejny etap modernizacji oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej, 

automatyki i sterowania pracą oczyszczalni. 

Powyższy projekt jest w trakcie realizacji.  

V. Spółka jest również obok Uniwersytetu Łódzkiego i firmy FPP Enviro Sp. z o.o. jednym ze 

współbeneficjentów Projektu LIFE14CCA/PL/000101 pn. Adaptacja do zmian klimatu 

poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia o nazwie 

skróconej „LIFERADOMKLIMA-PL”, którego Beneficjentem Koordynującym jest Gmina 

Miasta Radomia. Zasadniczym celem projektu jest stworzenie w Radomiu przestrzeni miejskiej 

o zwiększonej odporności na zmiany klimatu, poprzez spowolnienie przepływu wód, w tym wód 

opadowych i roztopowych oraz budowę demonstracyjnej zielonej i niebieskiej infrastruktury 

opartej na podejściu ekosystemowym.  

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: Zalew Borki, Rzekę Mleczną, Potok Północny 

oraz przestrzeń miejską w Radomiu.  
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Na obszarze Miasta realizowany jest projekt LIFE14CCA/PL/000101 pn. Adaptacja do 

zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia. 

Projekt rozpoczął się 16 lipca 2015 r. Umowa z Komisją Europejską reprezentowaną przez 

Agencję Wykonawczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) została podpisana w dniu 

26 listopada 2015 r. Umowa z NFOŚiGW została podpisana w dniu 10 grudnia 2015 r. 

Wnioskodawcą oraz Beneficjentem Koordynującym projekt jest Gmina Miasta 

Radomia, która posiada duże doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z Komisji 

Europejskiej. Rolą Gminy Radom w projekcie jest ścisła współpraca, koordynacja działań 

Współbeneficjentów, którymi są: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., Uniwersytet 

Łódzki, FPP Enviro Sp. z o.o.  i rozpowszechnianie informacji o prowadzonych działaniach 

wśród innych jednostek samorządu terytorialnego.  

W 2021 r. kontynuowano prace inwestycyjne w ramach działań adaptacyjnych na 

systemach rzecznych w Radomiu, w tym zakończono prace nad zalewem na Borkach oraz na 

rzece Cerekwiance. Rozpoczęto również prace związane z budową infrastruktury 

przeciwpowodziowej na Potoku Północnym. Ponadto, utworzono kolejne instalacje małej 

błękitno-zielonej infrastruktury, takie jak: ogrody deszczowe, zielone wiaty rowerowe, niecki 

drzewne oraz water box (gród deszczowy). 

Całkowity koszt projektu wynosi 24 291 746 PLN, przy czym dofinansowanie z Komisji 

Europejskiej z Programu LIFE wynosi 12 207 760 PLN, a dofinansowanie z NFOŚiGW: 6 494 

305 PLN. 

VI. W listopadzie 2015 r. została podpisana umowa dotacji z Komisją Europejską w sprawie 

przyznania pomoc w ramach Funduszu Spójności. Natomiast w grudniu 2015 roku podpisano 

umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia. W styczniu 2016 roku została zawarta 

umowa partnerska na realizacje projektu LIFE pomiędzy Gminą Miasta Radomia i 

współbeneficjentem Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. Ogólna wartość Projektu to 

koszt ponad 24 mln zł, z czego współbeneficjent Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. 

poniesie koszty w wysokości ponad 8 mln zł. 

Powyższy projekt jest w trakcie realizacji. 

Nakłady poniesione na inwestycje w 2021 r.: 

ogółem 69 mln 80 tys. zł w tym: 

inwestycje własne     8 mln 305 tys. zł  

inwestycje rozliczane z funduszu Spójności 

(Projekt III etap inwestycji)     55 mln 696 tys. zł 

projekt LIFE      5 mln 79 tys. zł  

Inwestycje własne kształtują się następująco  (łącznie 8 mln 305 tys. zł) 

• wodociągowe – 182 tys. zł.  
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W ramach realizacji zadań inwestycyjnych na sieci wodociągowej w 2021 roku 

wybudowano łącznie 898,80 mb nowych sieci wodociągowych - efekty rzeczowe dla 

wybudowanych sieci wodociągowych. 

 Sieć wodociągowa w ulicach Średnica (mb) 

1. Gospodarcza Ø 110 mm 134,00 

2. Kłosowa Ø 160 mm 227,80 

3. Kielecka (przyłącze p.poż) Ø 110 mm 22,00 

4. Mydlana Ø 110 mm 127,00 

5. Kierzkowska Ø 160 mm 25,00 

6. Godowska Ø 110 mm 299,00 

7. Mleczna Ø 160 mm 15,00 

8. Bystra Ø 110 mm 49,00 

 RAZEM  898,80 

  

• kanalizacja sanitarna - 1 848 tys. zł 

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej w 2021 roku 

wybudowano łącznie 2 313,80 mb sieci kanalizacji sanitarnej - efekty rzeczowe dla 

wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej 

Lp. Sieć kanalizacji sanitarnej w 

ulicach 

Zakres robót 

Sieć kanalizacji sanitarnej 

(mb)  

Ø 200 mm 

 Odgałęzienia boczne 

ilość (mb) 

Ø 160 mm 

1. Gospodarcza 139,00  - - 

2. Orna 209,50 - - 

3. Kłosowa 132,30 - - 

4. Wolanowska 20,00 - - 

5. Łąkowa 35,50 - - 

6. Kierzkowska 31,00 - - 

7. Rumiankowa (I etap) 266,00 - - 

8. Wośnicka 

grawitacyjna 

tłoczna 

przepompownia uliczna 

 

167,00 

160,00 

1 kpl 

- - 

9. Godowska 300,00 - - 

10. Kapturska 

tłoczna 

przepompownia przydomowa 

 

6,00 

1 kpl 

- - 

11. Rumiankowa (II etap) 

grawitacyjna 

 

591,00 

- - 
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tłoczna 

przepompownia uliczna 

211,50 

1 kpl 

12. Gajowa 

tłoczna 

przepompownia przydomowa 

 

45,00 

1 kpl 

 

2 

 

32,00 

13. Kredowa 

Przepompownia przydomowa 

 

1 kpl 

- - 

 RAZEM 2.313,80 2 32,00 

 

• kanalizacja deszczowa - 215 tys. zł 

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych na sieci kanalizacji deszczowej w 2021 roku 

wybudowano łącznie 153,00 mb sieci kanalizacji deszczowej - efekty rzeczowe dla 

wybudowanych sieci kanalizacji deszczowych 

 Sieci kanalizacji deszczowej - budowa (mb) 

1. Tytoniowa 75,00 

2. Staszica 78,00 

 RAZEM 153,00 

 

• obiekty Wodociągów Miejskich - 595 tys. zł 

W ramach poniesionych kosztów zmodernizowano budynek techniczno-administracyjny na 

terenie bazy przy ul. Filtrowej oraz budynek Stacji Uzdatniania Wody Firlej przy ul. 

Błędowskiej. 

• inwestycje miejskie w obcych środkach trwałych - 2 mln 202 tys. zł w tym: 

➢ Przebudowa podestów na zalewie Borki w Radomiu 

Zakres robót: 

kładki         375,00 m² 

pomost kąpielowy nr 1 od strony ul. Bulwarowej   300,00 m² 

taras spacerowy z pomostem spacerowym    286,00 m² 

taras i pomost kąpielowy nr 2     332,30 m² 

pomost kąpielowy nr 3 i 4 po wschodniej  

i zachodniej stronie jazu       180,00 m² 

➢ Przebudowa istniejących ciągów pieszo – jezdnych przy zalewie Borki w Radomiu’  

 Zakres robót:  

ścieżki rowerowe z betonu asfaltowego    3.050,00 m² 

chodniki z kostki brukowej betonowej    4.470,00 m² 

zjazd z kostki brukowej betonowej  58,00 m² 

chodniki z płyt betonowych (płyty z odzysku)   110,00 m²  
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obrzeża betonowe 30x8 cm  5.640,00 mb 

➢ Budowa brakujących ciągów pieszo – jezdnych wraz z infrastrukturą techniczną 

przy zalewie Borki w Radomiu 

Zakres robót drogowych: 

ścieżki rowerowe z betonu asfaltowego    2.356,00 m² 

chodniki z kostki brukowej betonowej   1.950,00 m² 

zjazd z kostki brukowej betonowej    35,00 m² 

chodniki z płyt betonowych (płyty z odzysku)  30,00 m²  

obrzeża betonowe 30x8 cm     2.930,00 mb 

krawężniki betonowe 15x30 cm     34,00 mb 

Zakres robót elektrycznych: 

słupy oświetleniowe z oprawami ledowymi (nowe słupy)   23 kpl 

słupy oświetleniowe z oprawami ledowymi (nowe przestawiane)  10 kpl 

przeciski pod chodnikiem i pod ścieżką rowerową    12,00 mb 

kabel YAKY4x35 mm ułożony pod chodnikiem w rurze osłonowej  38,00 

 

• zakupy inwestycyjne - 3 mln 262 tys. zł 

 

 W ramach poniesionych kosztów na zakupy inwestycyjne sfinansowano:  

− wdrożenie Programu Zintegrowanego Systemu Wdrożeniowego wspomagającego 

zarządzanie i obieg dokumentów w Spółce jako zakup wartości niematerialnych i 

prawnych, których koszt wyniósł 1 mln 114 tys. zł.  

− zakup środków transportu – 1 szt. PEUGEOT, 4 szt. CITROEN, 2 szt. Fiatów DOBLO i 

jedna koparko-ładowarka – koszt zakupów wyniósł 1 mln 16 tys. zł. 

− zakup urządzeń i narzędzi specjalistycznych dla potrzeb Ujęć Wody oraz Oczyszczalni 

Ścieków wg bieżących potrzeb - koszt zakupu wyniósł 501 tys. zł. 

− zakup sprzętu komputerowego – koszt zakupów wyniósł 490 tys. zł. 

− zakup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych od innych podmiotów, tj: Firm czy 

Inwestorów prywatnych w ulicach Godowskiej, Listopadowej, Grota Roweckiego i 

Mlecznej bocznej – koszt zakupów wyniósł 114 tys. zł. 

− zakup działek pod cele inwestycyjne - koszt zakupów wyniósł 27 tys. zł. 

Inwestycje rozliczane z funduszu Spójności (Projekt III etap inwestycji) 55 mln 696 tys. 

zł kształtują się następująco: 

Podstawą realizacji Projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-

ściekowej na terenie aglomeracji Radom – III etap jest umowa podpisana przez Wodociągi 

Miejskie w Radomiu Sp. z.o.o  o dofinansowanie z Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej z 
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dnia 17.12.20217 r. (W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 

2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”) 

Na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej CCI 2017PL16CFMP019 z dnia 21.07.2021 

r. oraz aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie z dnia 21.07.2020r. ustalono zakres 

kosztów niezbędnych do poniesienia w następującym wymiarze: 

• wartość projektu brutto: 363 248 359,00 zł, 

• wartość projektu netto: 297 048 735,00 zł, 

• wartość kosztów kwalifikowanych: 295 313 290,00 zł, 

• wartość wydatków kwalifikowanych: 221 483 267,50 zł, 

• dotacja z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko: 188 260 777,37 zł. 

Zadania odebrane i przekazane na majątek Spółki Wodociągi Miejskie w 2021 roku w 

ramach wyżej wymienionego Projektu: 

• Kontrakt nr 12 etap i pn.: „Budowa i modernizacja sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 

w ulicy Kośnej, Granicznej, Fabrycznej, Błotnej i Makowskiej oraz w pozostałych 

ulicach dzielnicy Glinice”. Zadania zrealizowane przez firmę „Inżynieria Rzeszów S.A.”. 

Data podpisania umowy 13.11.2018r. Kontrakt zakończono i odebrano w dniu 

17.12.2019r. Data zawiadomienia o zakończeniu budowy (uprawomocniona): 

02.12.2020r.  

• Kontrakt nr 17 etap i pn.: „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Dzierzków i Glinice”. Zadania zrealizowane przez 

firmę „Inżynieria Rzeszów S.A.”. Data podpisania umowy 14.01.2019r. Kontrakt 

zakończono i odebrano w dniu: 30.09.2019 r. oraz 20.12.2019r. Data zawiadomienia o 

zakończeniu budowy (uprawomocniona): 08.05.20r. (zad. 2.1.18 i 2.1.17), 17.11.20r 

(zad. 2.1.15.), 26.12.2019r. (zad. 2.1.21),  

• Kontrakt nr 19 pn.: „Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w dzielnicy Idalin i Prędocinek oraz budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w 

ul. Otwartej, Ciborowskiej i Geodetów”. Kontrakt zrealizowany przez firmę PP „Jadex”. 

Data podpisania umowy 06.08.2018 rok. Kontrakt zakończono i odebrano w dniu: 

30.11.2020r. oraz w dn. 10.12.2020r. Data zawiadomienia o zakończeniu budowy 

(uprawomocniona): 09.02.21r. (zad. 6.4.3, 5.4.10, 4.4.14), 12.02.21r. (zad. 5.1.2), 

19.02.21r. (zad. 5.1.1), 

• Kontrakt nr 23 etap i pn.: „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej z rozdziałem 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Młodzianów”. Zadania zrealizowane 

przez firmę „Inżynieria Rzeszów S.A.”. Data podpisania umowy 27.09.19r. Kontrakt 
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zakończono i odebrano w dniu: 11.08.2020r. Data zawiadomienia o zakończeniu 

budowy (uprawomocniona): 01.10.2020r. (zad. 5.4.2), 02.10.20r. (zad. 5.4.3, 5.4.5, 

5.4.7), 30.09.2020r. (zad. 5.4.4). 

• Kontrakt nr 26 etap i pn.: „Budowa i modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej w ul. Zbrowskiego, Gołębiowskiej oraz w rejonie ulicy 11-

Listopada”. Kontrakt zrealizowany przez firmę „INSTAL-GLOB”. Data podpisania 

umowy 20.03.2020 r. Kontrakt zakończono i odebrano w dniu: 15.10.2020r. Data 

zawiadomienia o zakończeniu budowy (uprawomocniona): 15.12.2020 r.  

• Kontrakt nr 40 etap II pn.: „Budowa nowej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 

w wybranych rejonach miasta Radomia”. Kontrakt zrealizowany przez firmę 

„Inżynieria Rzeszów S.A.”. Data podpisania umowy 27.09.2019 r. Kontrakt zakończono 

i odebrano w dniu: 13.08.2020r. oraz 03.09.2020r. Data zawiadomienia o zakończeniu 

budowy (uprawomocniona): 16.09.2020r. 

• Kontrakt nr 42 etap II pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

w rejonie ulic Listopadowej, Radiowej, Przytyckiej i Uniwersyteckiej”. Kontrakt 

zrealizowany przez firmę „PROMAR”. Data podpisania umowy 29.01.2020r. Kontrakt 

zakończono i odebrano w dniu: 22.09.2020r. Data zawiadomienia o zakończeniu 

budowy (uprawomocniona): 20.11.2020r. 

W ramach realizacji wymienionych zadań inwestycyjnych w 2021 roku: 

• wybudowano 2293,0 m sieci wodociągowej; 

• przebudowano 1565 m sieci wodociągowej; 

• wybudowano 4733 m sieci kanalizacji sanitarnej. 

• przebudowano 5850,0 m sieci kanalizacji sanitarnej. 

• wybudowano 2426 m sieci kanalizacji deszczowej. 

• przebudowano 3256 m sieci kanalizacji deszczowej. 

Nakłady inwestycyjne w 2021 roku na realizację przedsięwzięcia wyniosły 

55 696 317,63 zł i zostały sfinansowane w następujący sposób: 

• środki własne: 3 736 852,33 zł, 

• dotacja z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko: 40 298 444,16 zł, 

• pożyczka inwestycyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej: 11 661 021,14 zł. 

 

Podstawą realizacji Projektu LIFE jest umowa o dofinansowanie w formie dotacji nr: 

LIFE14CCA/PL/000101 z dnia 26.11.2015 r. (LIFERADOMKLIMA-PL) pn. Adaptacja do 
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zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia. 

Ponadto następujące dokumenty: 

• Umowa o dofinansowanie w formie dotacji nr 550/2015/Wn7/GW-MR-LF/D z dnia 

10.12.2015 r. pn. Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę 

wodą w przestrzeni miejskiej Radomia, 

• Umowa partnerska na realizację projektu LIFE z dnia 08.01.2016 r. pn. Adaptacja do 

zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej 

Radomia zawarta między Gminą Miasta Radomia i współbeneficjentem tj. 

Wodociągi Miejskim w Radomiu. 

Inwestycje rozliczane w ramach Projektu LIFE 5 mln 79 tys. zł kształtują się 

następująco. 

Łączny planowany koszt realizacji Projektu netto:  5 841 683 EUR tj. (1 EUR = 4,1609 

zł)  24 306 659 zł 

Planowane koszty kwalifikowane: 5 165 151 EUR tj. (1 EUR 4,1609 zł) 

21 491 678 zł 

Wartość dofinansowania ze środków: 

Komisji Europejskiej (Program Life): 2 933 923 EUR tj. (1 EUR = 4,1609 

zł) 12 207 760 zł 

NFOŚiGW 1 560 793 EUR tj. (1 EUR = 4,1609 

zł) 6 494 305 zł 

W tym Współbeneficjent Projektu  

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.  

Koszt realizacji Projektu netto: 2 703 511 EUR tj. (1 EUR = 4,1609 

zł) 11 249 039 zł 

Koszty kwalifikowane: 2 048 117 EUR tj. (1 EUR = 4,1609 

zł) 8 522 010 zł 

Wartość dofinansowania ze środków: 

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

2 079 077 zł 

NFOŚiGW:       1 450 108 EUR tj. (1 EUR = 4,1609 zł) 

        6 033 754 zł 

 

Opis zadań realizowanych w 2021 roku 

I. Ukończono i przyjęto dokumentację projektową dla zadania pn. Budowa zbiornika 

przeciwpowodziowego na rzece Potok Północny wraz z sekwencyjnym systemem 

sedymentacyjno-biofiltracyjnym (dla zadania C3)  

II. W 2021 r. wykonano roboty budowlane na następujących zadaniach: 
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A. Adaptacja istniejącego zbiornika Borki i stawów kolmatacyjnych do zmian klimatu 

(zadanie C1 i C2). 

Zakres zadania obejmował następujące prace: 

• przebudowę jazu głównego w km 16+870 rzeki Mlecznej, w tym: 

• budowę przepławki szczelinowej dla ryb w km 16+870 rzeki Mlecznej przy jazie 

głównym; 

• przebudowę zapory czołowej - doszczelnienie korpusu zapory poprzez pogrążenie 

ścianki PVC; 

• remont jazu kozłowego w km 17+700 rzeki Mlecznej (wymiana zasuw, remont 

konstrukcji stalowych i betonowych); 

• odmulenie koryta rzeki Mlecznej w obrębie zbiornika; 

• montaż na zbiorniku systemu urządzeń do napowietrzania wody i niwelowania 

zakwitów (fontanny i aeratory); 

• montaż infrastruktury zasilającej urządzenia do napowietrznia wody z energii 

odnawialnej (wiatraki, fotowoltaika); 

• przebudowę stawów kolmatacyjnych 

Roboty budowlane prowadzone były w okresie od 01.09.2020 r. do 28.05.2021 r. 

Odebrane protokołem końcowym sporządzonym w dniach 10-15.06.2021 r.  

B. Renaturyzacja i adaptacja rzeki Mlecznej do zmian klimatu (zadanie C4). 

Zakres zadania obejmował następujące prace: 

• wykonanie nowej trasy koryta rzeki Mlecznej na odcinku 315 m (meandryzacja) 

z odcinkowym ubezpieczeniem skarp koryta, 

• wykonanie 4 szt. zatok zastoiskowych, 

• wykonanie 10 szt. sekwencji deflektorów i plos w korycie rzeki, 

• wykonanie koryta wielkiej wody dla prowadzenia wód powodziowych, 

• przebudowę wylotu kolektora wód deszczowych ze skierowaniem wylotu do zatoki 

zastoiskowej, 

• konserwację koryta rzeki Mlecznej na odcinku gdzie nie ma zmiany trasy koryta, 

• wykonanie pomostu widokowego - drewnianej kładki pieszej od Bulwarów nad Mleczną 

do brzegu koryta rzeki. 

Roboty budowlane prowadzone były w okresie od 11.05.2020 r. do 18.06.2021 r. 

Odebrane protokołem końcowym sporządzonym w dniu 01.07.2021 r.  

C. Budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance (zadanie C6). 

Zakres zadania obejmowało następujące prace: 

• wykonanie drogi dojazdowej do polderu od ul. Formierskiej, 
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• wykonanie budowli kalibrującej w korycie rzeki Cerekwianki, kierującej wody do 

polderu zalewowego, 

• wykonanie budowli wlotowej w postaci stalowego przepustu powłokowego o świetle 

2,14 m x 1,64 m, 

• ukształtowanie (wykop) trzech stref polderu: strefa A - mokry osadnik, strefa B - część 

retencyjna ze strukturami flotacyjnymi, strefa C- część retencyjna, 

• wykonanie grobli wokół polderu, 

• wykonanie przelewów z koszy siatkowo kamiennych pomiędzy strefami A i B oraz B i 

C, 

• wykonanie budowli wylotowej w postaci mnicha spustowego o średnicy Ø60 cm 

i przelewu powierzchniowego z koszy siatkowo kamiennych, 

• wykonanie ubezpieczenia koryta rzeki Cerekwianki poniżej budowli wylotowej, 

• wykonanie kładki komunikacyjnej o konstrukcji drewnianej o rozpiętości L=14,2m 

i szerokości B=2,0 m. 

Roboty budowlane prowadzone były w okresie od 18.08.2020 r. do 28.09.2021 r. 

Odebrane protokołem końcowym sporządzonym w dniu 06.10.2021 r.  

D. Wykonywanie robót budowlanych na zadaniu „Budowa zbiornika 

przeciwpowodziowego na rzece Potok Północny wraz z sekwencyjnym systemem 

sedymentacyjno-biofiltracyjnym” (zadanie C3) rozpoczęto 09.09.2021 r., z umownym 

terminem zakończenia w czerwcu 2022 r. W 2021 r. wykonano: 

• prace przygotowawcze obejmujące usunięcie zadrzewień i zakrzaczeń,  

• kanał opływowy, 

• przebudowę sieci energetycznej (wykonanie nowego odcinka sieci i rozbiórkę 

istniejącej sieci,  

• zlokalizowanej w czaszy zbiornika, 

• część robót związanych z budową nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, 

• fundamentowanie podpór pod kładkę – most nad przelewem, 

• część robót ziemnych w czaszy (wykop i wywóz). 

Zadania odebrane i przekazane na majątek Spółki. 

W 2021 roku nie przekazano żadnych środków trwałych na majątek Spółki. 

Planowane nakłady na inwestycje do poniesienia 2022r.  

Główne cele inwestycyjne, które wyznaczyła sobie Spółka na 2022 r. wynikają przede 

wszystkim z Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025, i związane są z kontynuacją prac w ramach 

realizacji: 
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• projektu pn. Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

aglomeracji Radom – III etap,  

• projektu pn. Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą 

w przestrzeni miejskiej Radomia, 

• inwestycji własnych.  

Wszystkie zaplanowane zadania mają na celu ciągłe doskonalenie i podwyższanie 

jakości świadczonych usług. Spółka na te zadania zaplanowała nakłady w wysokości: 

Wyszczególnienie Planowane nakłady na 2022 

r. 

1.Wartości niematerialne i prawne 788 160,00 zł 

2. Rzeczowe aktywa trwałe w tym: 83 794 357,80 zł 

 2.1- Projekt Unijny – III etap 73 892 479,46 zł 

 2.2 - Projekt LIFE 4 521 038,34 zł 

 2.3 - inwestycje własne 5 380 840,00 zł 

Razem 84 582 517,80 zł 
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PODSUMOWANIE 

Nasze Miasto, jak wszystkie miasta i miejscowości w Polsce mają za sobą trudne 

dwa lata. Mimo stanu pandemii ogłoszonego 20 marca 2020 r. miasto Radom stało się 

i nadal staje miastem przyjaznym swoim obywatelom, miastem nowoczesnym i 

jednoczącym swoich mieszkańców.  

Mimo trwającej pandemii oraz trudnej sytuacji ekonomicznej w skali kraju 

i świata zachowanie dyscypliny finansowej pozwoliło przeprowadzić szereg ważnych 

inwestycji w infrastrukturę miejską. Około 170 mln zł przeznaczonych na wydatki 

majątkowe w trudnym, zdominowanym przez pandemię koronawirusa roku, pokazuje, 

że niezmiennie priorytetem miasta są inwestycje. Zakończono szereg realizowanych 

inwestycji miejskich. Są to m.in. budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31, 

przebudowa tej przy PSP nr 4, rozpoczęcie budowy żłobka przy ul. Batalionów 

Chłopskich oraz przebudowy dróg m.in. Szydłowieckiej i Marii Fołtyn. W 2021 roku 

zrealizowano także zadania inwestycyjne wybrane przez mieszkańców w ramach 

Budżetu Obywatelskiego. Odnotować należy, iż niektóre samorządy z uwagi na cięcia 

kosztów rezygnowały z tej formy partycypacji mieszkańców w decydowaniu 

o wydatkach miasta. Na uwagę zasługuje fakt uzyskania nadwyżki operacyjnej 

w wysokości ponad 74, 5 mln złotych w tym niezwykle trudnym roku.  

Wartymi podkreślenia informacjami są m.in. poprawa stanu powietrza 

w mieście wymianę palenisk węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania z budżetu 

Gminy Miasta Radomia. W ramach tego działania zlikwidowano 112 palenisk 

węglowych zastępując je w 88 przypadkach kotłami gazowymi i w jednym przypadku 

ogrzewaniem elektrycznym. Wobec powyższego wyeliminowano jako źródło ciepła 328 

ton węgla.  

Dużym optymizmem napawa również udział obywateli naszego Miasta 

w Budżecie Obywatelskim W ramach konsultacji budżetu obywatelskiego zostało 

przeprowadzone głosowanie na projekty oraz wyłonienie zwycięskich zadań. 

Zgłoszonych zostało 457 projekty, z czego 314 znalazło się na karcie do głosowania. 

W głosowaniu wzięło udział 20 665 osób i wytypowano 38 zwycięskich projektów.  

Miasto Radom jest miastem dla wszystkich, również grup wykluczonych. 

W 2021 r. tworzono nowe stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach 

zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Na terenie miasta Radomia działa 

6 Warsztatów Terapii Zajęciowych, w których swoje umiejętności rozwija 195 osób 

niepełnosprawnych.  
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Mimo pandemii prężnie działają programy „Radomska Karta Seniora”, „Karta 

Rodziny Osób z Niepełnosprawnością” oraz programy aktywizacyjne dla mieszkańców 

naszego miasta. W 2021 r. w Programie „Radomska Karta Seniora” uczestniczyło 55 

przedsiębiorców i instytucji oferujących ulgi i preferencje dla posiadaczy „Radomskiej 

Karty Seniora”, z którymi zostały podpisane stosowne porozumienia. Program stał się 

ważnym elementem polityki społecznej na terenie Gminy Miasta Radomia, jest ciągłe 

zainteresowanie Partnerów w celu przystąpienia do Programu. Na bieżąco są 

podejmowane działania w celu rozszerzenia ofert ulg dla Radomskich Seniorów.  

W Programie Karta Rodziny Osób z Niepełnosprawnością uczestniczyło 

8 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia oraz 10 przedsiębiorstw 

i instytucji oferujących ulgi i preferencje dla rodzin osoby z niepełnosprawnością. 

Dzięki programowi Rewitalizacji na obszarze nią objętym nastąpiły pozytywne 

zmiany – znacząco spadło bowiem ubóstwo, długotrwałe bezrobocie, liczba osób 

w wieku poprodukcyjnym i z wykształceniem podstawowym wśród bezrobotnych. 

Zmniejszyła się także liczba przestępstw, co powinno przełożyć się z kolei na wzrost 

poczucia bezpieczeństwa mieszkańców obszaru. Do pozytywnych zjawisk trzeba też 

zaliczyć dość duży wzrost aktywności społecznej mierzony liczbą zgłoszonych 

projektów do Budżetu Obywatelskiego. Świadczy to o wzroście znaczenia Śródmieścia 

w opinii zarówno jego mieszkańców, jak i innych mieszkańców Radomia. Śródmieście 

zaczyna być też coraz lepszym miejscem lokowania działalności gospodarczej. 

Mieszkańcy Radomia chętnie adoptowali czworonożnych przyjaciół, w roku 

2021 wydano do adopcji 592 zwierząt, w tym: 491 psów i 101 kotów.  

Pomimo pandemii w roku 2021 były realizowane programy sportowe poprzez 

finansowanie programów skierowanych głównie do dzieci i młodzieży. Odbyła się 

Radomska Olimpiada Młodzieży, ogółem rozegrano 69 imprez i zawodów sportowych 

w 33 dyscyplinach, a wzięło w niej udział 1989 uczestników/uczniów.  

Radomskie instytucje kulturalnej szybko dopasowały się do panujących 

warunków epidemiologicznych. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w związku 

z  ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z czytelnikiem, Biblioteka wprowadziła 

nową usługę polegającą na umożliwieniu czytelnikom dostępu do baz ponad 60.000 

ebooków. Dostępność do zbiorów bibliotecznych była możliwa po odebraniu 

z instytucji kodu dostępu. W 2021 roku Biblioteka była organizatorem blisko 100 

imprez, wydarzeń, w których udział wzięło 7081 uczestników (w tym 260 online).  
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Prestiżowym wydarzeniem na kulturalnej mapie Radomia stała się Nagroda 

Literacka Miasta Radomia przyznawana co dwa lata autorom książek związanych 

z Radomiem i regionem poprzez tematykę lub osobę twórcy/twórców. W tym roku 

zgłoszonych zostało łącznie 38 książek (po 19 w każdej kategorii). Nagroda przyznana 

została w dwóch kategoriach: książka literacka dla Agnieszki Jelonek za Koniec świata, 

umyj okna i książka naukowa/popularnonaukowa dla Michała Nogasia za Z niejednej 

półki. Wywiady.  

 


