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WSTĘP 

Niniejszy dokument zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych i operacyjnych wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta 

Radomia na lata 2008 – 2020, przyjętej uchwałą nr 371/2008 Rady Miejskiej w Radomia z dnia 25 sierpnia 2008 roku. Raport jest 

dokumentem planistycznym o charakterze operacyjnym – jego celem jest przedstawienie ważnych z punktu widzenia Strategii Rozwoju 

Miasta Radomia przedsięwzięć samorządu służących realizacji celów rozwoju miasta oraz rezultatów wdrażania, a także zapewnienie 

koncentracji środków finansowych oraz ich efektywne wykorzystanie. O pomyślności w realizacji strategii rozwoju społeczno-

gospodarczego w szerokim ujęciu świadczy porównanie stanu wyjściowego ze stanem rozwoju gminy w końcowym okresie jej realizacji. W 

strategii przyjętej w 2008 roku szeroko opisano stan wyjściowy, co było konieczne do identyfikacji najważniejszych potrzeb gminy i jej 

mieszkańców, charakteryzacji głównych problemów. W badanym okresie realizacji strategii Radom z pewnością jest gminą o zdecydowanie 

wyższym poziomie rozwoju. Miasto rozwija się pod względem gospodarczym. Dynamicznie rozwijają się handel i usługi. Radom ma szanse 

stać się centrum outsourcingu na południowym Mazowszu. Dla zobrazowania poczynionych postępów warto zapoznać się z danymi 

statystycznymi GUS z roku przed uchwaleniem Strategii realizacji strategii (rok 2007), a badanym rokiem 2010. 
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ANALIZA WSKAŹNIKÓW STATYSTYKI OGÓLNEJ W CYKLU PORÓWNAWCZYM ROK 2007 I  2010 

Dane statystyczne pochodzą z lat 2007 i 2010. 2007 rok uzasadnia fakt, iż Strategia została uchwalona Uchwałą nr 371/2008  Rady Miejskiej w 

Radomiu z dnia 25.08.2008 r., czyli w II półroczu 2008 r. w którym dostępne były jedynie roczne dane statystyczne za 2007 r. 

 

 

Cel kierunkowy Główne tendencje statystyczne w ramach celów 

kierunkowych 

Stan realizacji kierunku działań 

 

2007 r. 2010 r. 

 
Cel strategiczny 1: Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie efektywnej polityki społecznej 

 
 

Aktywna polityka władz  

w zakresie ograniczania 

bezrobocia i wspierania 

przedsiębiorczości 

 

• Liczba pracujących 

• Stopa bezrobocia 

• Bezrobotni zarejestrowani 

• Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt 

stały w liczbach bezwzględnych 

• Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt 

stały na 1000 mieszkańców 

•  

• 50 059 

• 21,8 

• 19 963 

• - 1151 

 

• - 5,08 

• 52 456 

• 22,7 

• 21 442 

• - 1011 

 

• - 4,51 

 

Wspieranie rozwoju 

turystyki, kultury i sportu 

 

• Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania – miejsca 

noclegowe / stopień wykorzystania w % 

• Liczba bibliotek publicznych (z filiami) 

• Liczba  klubów sportowych 

• Liczba muzeów i oddziałów muzealnych 

•  

• 673 / 32,2 

 

• 15 

• 34 

• 3 

• 989 / 31,2 

 

• 15 

• 28 

• 4 

 

Poprawa jakości kadr 

gospodarki poprzez 

rozbudowę systemu 

edukacji 

 

• Liczba uczniów szkołach podstawowych i gimnazjach 

• Liczba uczniów w szkołach policealnych 

• Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 

• Liczba dzieci w przedszkolach na 100 miejsc 

• Liczba komputerów w szkołach podstawowych  

• Liczba komputerów w szkołach gimnazjalnych 

• Liczba komputerów w szkołach ponadgimnazjalnych 

• Wydatki budżetu miasta na oświatę i wychowanie w tys. zł 

• 13 833 

• 3 213 

• 4 659 

• 108 

• 837 

• 600 

• 1 109 

• 235 769,6 

• 19 885 

• 2 870 

• 6 477 

• 97 

• 1 009 

• 698 

• 1 666 

• 353 257,7 

 

Wspieranie przyjaznej 

• Liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 10 tys. ludności 

• liczba żłobków i oddziałów żłobkowych 

• 63,1 

• 2 

• 66,0 

• 2 
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mieszkańcom 

infrastruktury ochrony 

społecznej 

 

• Wydatki budżetu miasta na pomoc społeczną w tys. zł 

• Wydatki budżetu miasta na ochronę zdrowia w tys. zł 

• 137 306,0 

• 12 395,5 

• 141 679,8 

• 26 532,4 

 

Poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców oraz 

odwiedzających miasto 

gości 

• wskaźnik wykrywalności przestępstw w % 

• liczba przestępstw 
• 57,1 

• 7 962 

• 59,5 

• 5 915 

 

Promocja miasta 

 

• liczba imprez z udziałem samorządu lokalnego 

 

Brak danych  • 208 

 
Cel strategiczny 2: Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta 

 
 

Wspieranie rozwoju 

innowacji  

w mieście oraz 

pogłębianie rozwoju 

przedsiębiorczości 

 

• spółki handlowe 

• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

• nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach (ceny bieżące) 

w tys. zł 

• wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach w 

tys. zł 

• 1 492 

• 19 578 

• 610 359 

 

• 5 973 390 

• 1 609 

• 20 284 

• 243 122 

 

 

• 5 808 413 

 

Poprawa 

konkurencyjności 

radomskich firm na tle 

regionu  

i kraju 

 

• podmioty gospodarki narodowej w rejestrze Regon – 

ogółem / sektor prywatny 

•  

• 24 553 / 

24 028 

 

 

• 25 371/ 

24 986 

 

 

 

Stworzenie przejrzystych 

i przyjaznych struktur 

administracji 

samorządowej  

w oparciu o nowoczesne 

narzędzia informatyczne 

• liczba centrów obsługi mieszkańców  i inwestorów  • 0 • 2 
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i komunikacyjne 

 

 

Cel strategiczny 3: W zakresie komunikacyjnym i funkcjonalnym stworzenie silnych powiązań sub-regionalnych między 

Radomiem i gminami znajdującymi się w obszarze jego oddziaływania tak aby tworzyły one spójną całość z uwzględnieniem 

walorów środowiskowych i turystycznych 

 

 

Zwiększenie atrakcyjności 

osiedleńczej miasta oraz 

funkcjonalne 

uporządkowanie 

przestrzeni miejskiej 

 

• Mieszkania na 1000 ludności 

• Mieszkania oddane do użytkowania 

• Przeciętna powierzchnia mieszkania w m2 

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

• Wydatki budżetu miasta na gospodarkę mieszkaniową w 

tys. zł 

• 346,6 

• 757 

• 58,5 

• 2 556,68 

• 21 703,0 

• 358,9 

• 1177 

• 59,2 

• 3 136,45 

• 39 541,5 

 

Zwiększenie dostępności 

komunikacyjnej miasta i 

poprawa układu 

komunikacyjnego 

 

• Długość zmodernizowanych dróg z udziałem środków 

unijnych perspektywy 2007 – 2013  w km 

• Długość dróg gminnych w km 

• Długość dróg powiatowych w km 

• Wydatki budżetu miasta na transport i łączność w tys. zł 

 

• 0 

 

• 190,59 

• 100,59 

• 103 137,8 

 

• 4,34 

 

• 190,59 

• 100,85 

• 161 263,6 

 

Stworzenie systemu 

zarządzania terenami 

inwestycyjnymi w 

granicach miasta a także 

na obszarze 

„Radomskiego 

Regionalnego Obszaru 

Metropolitalnego” 

 

• Opracowanie Studium obsługi inwestora i oferty 

inwestycyjnej z udziałem środków unijnych z Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

• 0 • 1 

 

Wspieranie inicjatyw 

proekologicznych,  

poprawiających jakość 

środowiska i 

bezpieczeństwo 

• Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i 

gospodarce wodnej w tys. zł 

• Emisja zanieczyszczeń powietrza w t 

• Odpady w tys. t 

• 111 350,9 

 

• 2 377 

• 141,0 

• 16 996,3 

 

• 2 058 

• 96,7 
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ekologiczne 

 

 

 

Po analizie zestawionych danych dostrzec można postęp w wielu z porównywanych dziedzin. Należy zwrócić uwagę na takie wskaźniki jak: 

przyrost liczby pracujących o 4,79 % w 2010 r., znaczący przyrost mieszkań oddanych do użytkowania o 55,49%, duży wzrost współczynnika 

komputeryzacji szkół podstawowych (wzrost o 20,55 %) ,  gimnazjów (wzrost o 16,33 %) i szkół ponadgimnazjalnych (wzrost o 50,23 %), 

zmniejszenie liczby przestępstw o 34,61 %. Ogólnie, w wielu dziedzinach nastąpiło polepszenie wskaźników , co jednak nie uchroniło 

miasta od wzrostu  współczynnika bezrobocia i liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Zwiększyły się, i to znacznie wydatki miasta ogółem 

z 666 857,7 tys. zł w 2007 r. na 931 685,0 tys. zł w 2010 r., tj. o  39,71 %, w tym na : 

• transport i łączność  o 56,36 %, 

• gospodarkę mieszkaniową o 82,19 %, 

• oświatę i wychowanie o 49,83 %, 

• ochronę zdrowia o 140,05 %, 

• pomoc społeczną o  3,18 %. 

Zauważalny udział w poprawie sytuacji społeczno – gospodarczej miasta na przestrzeni lat 2008 – 2010 miały środki pozyskane przez 

miasto z Funduszy Unii Europejskiej z perspektywy finansowej 2007 – 2013. 

O wartości rzeczowej pozyskanych środków niech świadczą niżej wymienione wskaźniki osiągnięte do końca 2010 roku:  

✓ 1 wybudowany Zespół Szkół Muzycznych przy ulicy 25 Czerwca,  

✓ 4,13 km przebudowanych dróg powiatowych, 

✓ 0,21 przebudowanych dróg gminnych,  

✓ 6,3 km zmodernizowanych chodników,  
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✓ 22 przebudowane przejścia dla pieszych,  

✓ 4 przebudowane skrzyżowania,  

✓ 27 przebudowanych urządzeń poprawy bezpieczeństwa ruchu, w tym: zatoki postojowe, parkingi, miejsca postojowe, 

oświetlenie uliczne, sygnalizacje świetlne, lewo- i prawoskręty. 

✓ 12 wybudowanych urządzeń poprawy bezpieczeństwa ruchu, 

✓ 12 zmodernizowanych elementów ochrony środowiska, w tym: kanalizacja deszczowa, urządzenie pasów zieleni,  

✓ 3,6 km wybudowanych ścieżek rowerowych,  

✓ 2 wybudowane przejścia dla pieszych, 

✓ Wyposażenie w sprzęt medyczny i 8  ambulansów dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, w tym: 1 aparat 

elektrokardiologiczny, 4 pompy infuzyjne, 5 defibrylatorów, 2 respiratory transportowe, 112 sztuk ssaków, 6 szt. materacy 

próżniowych, 1 inkubator do transportu noworodków i 4 pulsoksymetry przenośne i innych 84 sztuk specjalistycznego sprzętu.  

✓ 675 osób rocznie korzystających z Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu,  

✓ 593 551 PLN/rok oszczędności w przewozach pasażerskich,  

✓ 1 000  uczniów radomskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendium w celu kontynuowania nauki, w tym 622 

dziewczęta,  

✓ 100 uczestników projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pn.  Stop bierności – postaw na aktywność, 

 

  

 

 

Do całościowej oceny procesu monitorowania Strategii niezbędnym jest przyjrzenie konkretnym zadaniom i przedsięwzięciom, które 

przyczyniły się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych Strategii, co jest tematem kolejnego punktu.
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I. WYKAZ STRATEGICZNYCH ZADAŃ ROZWOJOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2008 - 2020 

 

Cele strategiczne, operacyjne i kierunkowe będą osiągane poprzez niżej wymienione zadania, które zostały podzielone na trzy sfery: społeczną, 

gospodarczą i przestrzenno-ekologiczną. 

 

 

1. SFERA SPOŁECZNA 

 

Cel strategiczny w sferze społecznej zakłada poprawę warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie efektywnej polityki społecznej. Dla 

zrealizowania celu strategicznego wyznaczonych zostało 6 celów kierunkowych. Cele te zostały skonstruowane tak, aby z jednej strony wykorzystać 

szanse rozwoju miasta, a z drugiej strony zniwelować zagrożenia. Ponadto osiągnięcie każdego z nich wpłynie korzystnie na poprawę warunków życia 

mieszkańców. 
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CEL 1.1. 

CEL STRATEGICZNY - 
 Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie efektywnej polityki społecznej 

C
E
L
 K

IE
R

U
N

K
O

W
Y
 

CELE OPERACYJNE 

CEL 1  

Aktywna polityka władz  

w zakresie ograniczania bezrobocia i wspierania 

przedsiębiorczości 

▪ Współpraca samorządu ze sferą naukową i przedsiębiorstwami w zakresie planowania przyszłych zasobów kadrowych; 

▪ Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości jako instytucji wspierającej wzrost samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych, w tym 

absolwentów; 

▪ Integracja działań miasta z gminami sąsiednimi w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych; 

▪ Nawiązanie i pogłębianie współpracy w zakresie rozwoju gospodarczego  

z sąsiednimi gminami. 

ZADANIE REALIZUJĄCY 
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1. Aktywna walka z bezrobociem poprzez udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego 

zatrudnienia oraz pracodawcom w poszukiwaniu pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyeliminowanie bezrobotnych 

figurujących w rejestrach bezrobotnych z uwagi na ubezpieczenie zdrowotne lub korzystanie z zasiłków pomocy społecznej poprzez 

obsługę bezrobotnych przez pośrednika pracy.  

2. Rozbudowa i ciągłe podnoszenie jakości radomskiego systemu edukacji poprzez ‘Monitoring zawodów deficytowych i 

nadwyżkowych”. Obserwowanie popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialnym. 

3. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Radomia z wyszczególnieniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy poprzez organizowanie szkoleń, staży, przygotowania zawodowego dorosłych, praca interwencyjnych, robót 

publicznych, refundacji pracodawców kosztów wyposażenia stanowisk pracy 

4. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia przez bezrobotnych. Przyznawanie jednorazowych środków na 

podjecie działalności gospodarczej. 

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu 
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CEL 1.2. 

CEL STRATEGICZNY - 
 Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie efektywnej polityki społecznej 

C
E
L
 K

IE
R

U
N

K
O

W
Y
 

CELE OPERACYJNE 

CEL 2 

Wspieranie rozwoju turystyki, kultury i sportu 

▪ Rozbudowa i wsparcie bazy turystycznej, w tym bazy noclegowej o wysokim standardzie i bazy sportowej; 

▪ Promocja i rozwój instytucji kultury (w tym budowa filharmonii); 

▪ Rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta; 

▪ Wzbogacenie oferty imprez o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. 

ZADANIE REALIZUJĄCY 

1. Modernizacja i rewitalizacja Parku Planty. Wydział Infrastruktury 
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2. Remont Sali Koncertowej Urzędu Miejskiego w Radomiu.  

3. Przebudowa i modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr”. 

4. Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury „Idalin”. 

5. Modernizacja Teatru Powszechnego w Radomiu. 

6. Powiększenie składu Radomskiej Orkiestry Kameralnej. 

7. Utworzenie miejskiej galerii sztuki. 

8. Rozwój Radomskiej Biblioteki Cyfrowej i współpraca z Mazowieckim Systemem Informacji Bibliotecznej. 

9. Rozwój dotychczas realizowanych imprez kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym  

(Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej, Radomskie Zaślubiny, Uliczka Tradycji, 

Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję, Triennale Autoportretu, Salon Zimowy itp.). 

10. Propozycje nowych przedsięwzięć i imprez kulturalnych: 

▪ Festiwal Orkiestr Dętych – MOK „Amfiteatr” 

▪ Muzyka Regionów Europy – MOK „Amfiteatr” 

▪ Stacja Radom – tu chcę się zatrzymać – DK „Idalin” 

▪ Radomski Festiwal Filozoficzny „OKNA” – OkiSz „Resursa Obywatelska” 

▪ Budowa portalu historyczno – edukacyjnego – OkiSz „Resursa Obywatelska” 

▪ Międzynarodowa Wystawa Plakatu Teatralnego – Teatr Powszechny 

▪ Festiwal Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych – Teatr Powszechny. 

Wydział Kultury 

11. Regulacja stanów prawnych nieruchomości położonych na terenie „Starego Miasta” i „Miasta Kazimierzowskiego”  

12. Zagospodarowanie nieruchomości Gminy Miasta Radomia położonych na ww. terenach poprzez sprzedaż i nadzorowanie realizacji 

harmonogramów remontu lub przebudowy sprzedanych nieruchomości 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

13. Budowa krytej pływalni Ustronie 

14. Budowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego przy ul. Narutowicza 

15. Kompleks gospodarczo-gastronomiczny Borki 

16. Budowa boisk wielofunkcyjnych Borki 

17. Budowa biura informacji turystycznej CIT 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu 
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18. Modernizacja toru kartingowego – Radom 

19. Utworzenie Centrum Sportu i Rekreacji „Ośrodek kwalifikowanego i rodzinnego” 

20. Utworzenie hali widowiskowo-sportowej  

Wydział Edukacji Sportu i Turystyki 

 

 

CEL 1.3. 

CEL STRATEGICZNY - 
 Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie efektywnej polityki społecznej 

C
E
L
 K

IE
R

U
N

K
O

W
Y
 

CELE OPERACYJNE 

CEL 3 

Poprawa jakości kadr gospodarki poprzez rozbudowę 

systemu edukacji 

▪ Wspieranie inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury szkół i przedszkoli; 

▪ Opracowanie i rozwijanie bogatego programu zajęć pozalekcyjnych, przede wszystkim na poziomie szkoły podstawowej i 

gimnazjum; 

▪ Wspieranie i rozwijanie potencjału naukowo-badawczego Politechniki Radomskiej (między innymi poprzez wsparcie realizacji 

Strategii Rozwoju placówki); 

▪ Powołanie i wspieranie rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej; 

▪ Wspieranie instytucji szkoleniowo-doradczych działających na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, w tym absolwentów; 

▪ Opracowanie i wdrożenie programów aktywizujących młodzież; 

▪ Dążenie do zapewnienia możliwości kształcenia na poziomie wyższym we wszechstronnym profilu, włącznie z kierunkami 

artystycznymi  

i medycznymi. 

ZADANIE REALIZUJĄCY 
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1. Modernizacja infrastruktury zabawowo-rekreacyjnej na terenie jednostek oświatowych. Wydział Infrastruktury 

2. Prowadzenie inwestycji w zakresie remontu przedszkola oraz uporządkowanie i wyremontowanie terenu wokół  placówki 

3. Opracowywanie i wdrażanie programów w ramach środków własnych oraz pozyskiwanych z programów rządowych i unijnych 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Radomiu ul. Zientarskiego 3 

4. Prowadzenie inwestycji w zakresie remontu przedszkola oraz uporządkowanie i wyremontowanie terenu wokół  placówki 
Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Przedszkole Publiczne nr 2 w Radomiu 

5. Prowadzenie inwestycji w zakresie remontu przedszkola oraz uporządkowanie i wyremontowanie terenu wokół  placówki 
Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Przedszkole Publiczne nr 3 w Radomiu 

6. Prowadzenie inwestycji w zakresie remontu przedszkola oraz uporządkowanie i wyremontowanie terenu wokół  placówki 
Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Przedszkole Publiczne nr 4 w Radomiu ul. Kilińskiego 23 

7. Ocieplenie budynku 
Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Przedszkole Publiczne nr 5 w Radomiu ul. Czarnoleska 15 

8. Ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  
Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Przedszkole Publiczne nr 6 w Radomiu  

9. Remont i modernizacja budynku 

10. Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, logopedyczne, profilaktyka wad postawy 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Przedszkole Publiczne nr 7 w Radomiu 
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11. Remont łazienek i kuchni 
Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Przedszkole Publiczne nr 8 w Radomiu 

12. Modernizacja i remont przedszkola oraz placu wokół placówki 

13. Objęcie edukacja przedszkolną dzieci z rodzin ubogich 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Przedszkole Publiczne nr 9 w Radomiu ul. Kalińska 4 

14. Modernizacja i remont przedszkola oraz placu wokół placówki 

15. Organizacja zajęć dodatkowych 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Przedszkole Publiczne nr 10 w Radomiu ul. Osiedlowa 26 

16. Modernizacja i remont przedszkola oraz placu wokół placówki 

17. Organizacja zajęć dodatkowych 

18. Organizacja festynów osiedlowych, wdrażanie programu „Mały ratowniczek” 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Przedszkole Publiczne nr 11 w Radomiu ul. Kościuszki 10 

19. Modernizacja i remont przedszkola oraz placu wokół placówki 

20. Działania na rzecz dzieci nie uczęszczających do przedszkola objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Przedszkole Publiczne nr 12 w Radomiu ul. Wernera 34 

21. Modernizacja i remont przedszkola oraz placu wokół placówki 
Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Przedszkole Publiczne nr 13 w Radomiu  

22. Modernizacja i remont przedszkola oraz placu wokół placówki 

23. Zwiększanie liczby zajęć edukacyjno – wspomagających  

24. Wdrażanie programów unijnych 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Przedszkole Publiczne nr 14 w Radomiu 
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25. Modernizacja i remont przedszkola oraz placu wokół placówki 
Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Przedszkole Publiczne nr 15 w Radomiu ul. Kusocińskiego 10 

26. Modernizacja i remont przedszkola oraz placu wokół placówki 
Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Przedszkole Publiczne nr 16 w Radomiu ul. Grenadierów 3 

27. Modernizacja i remont przedszkola oraz placu wokół placówki 

28. Organizacja zajęć dodatkowych 

29. Opracowywanie i wdrażanie „Programu wychowawczego” dla dzieci 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Przedszkole Publiczne nr 17 w Radomiu  

30. Modernizacja i remont placu wokół przedszkola 
Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Przedszkole Publiczne nr 19 w Radomiu 

31. Budowa nowego budynku przedszkolnego wraz z segmentem żywieniowym 

32. Organizacja zajęć dodatkowych 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Przedszkole Publiczne nr 22 w Radomiu 

33. Modernizacja i remont przedszkola oraz placu wokół placówki 
Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Przedszkole Publiczne nr 23 w Radomiu ul. Świętojańska 5 

34. Modernizacja i remont budynku przedszkola oraz placu zabaw placówki 
Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Przedszkole Publiczne nr 24 w Radomiu 

35. Modernizacja i remont przedszkola oraz placu wokół placówki 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Przedszkole Publiczne nr 25 w Radomiu ul. Kijowska 10 
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36. Rozbudowa i termomodernizacja  budynku przy ul. Daszyńskiego 5 

37. Rozbudowa bazy Działu Nauki Techniki i Rekreacji 

38. Budowa elementów miasteczka ruchu drogowego 

39. Edukacja komunikacyjna  

40. Rozwój sportu młodzieżowego 

41. Rozwój rekreacji i turystyki młodzieżowej  

42. Wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie poprzez organizowanie udziału w europejskich projektach młodzieżowych   

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu 

43. Modernizacja i remont szkoły, placu wokół placówki oraz boiska 

44. Działania w kierunku rozwoju dzieci poprzez programy edukacyjne, kulturowe, społeczne i sportowe  

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomiu 

45. Modernizacja i remont szkoły, placu wokół placówki oraz placu zabaw 

46. Działania w kierunku rozwoju dzieci poprzez programy edukacyjne, kulturowe, społeczne i sportowe 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Chrystiana 

Andersena w Radomiu 

47. Modernizacja i remont szkoły, placu wokół placówki oraz boiska 

48. Działania w kierunku rozwoju dzieci poprzez programy edukacyjne, kulturowe, społeczne i sportowe 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomiu 

49. Modernizacja i remont szkoły, boiska oraz placu zabaw 

50. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów  

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomiu 
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51. Modernizacja i remont szkoły, placu wokół placówki, boisk do piłki nożnej  

i siatkowej oraz poszerzenie monitoringu szkoły 

52. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Radomiu 

53. Modernizacja i remont szkoły, placu wokół placówki oraz boiska 

54. Działania w kierunku rozwoju dzieci poprzez programy edukacyjne, kulturowe, społeczne i sportowe 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego  

w Radomiu 

55. Modernizacja i remont szkoły oraz boiska 

56. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego w 

Radomiu ul. Tybla 7/11 

57. Modernizacja i remont szkoły 

58. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w 

Radomiu  

59. Remont pomieszczeń szkolnych oraz poszerzenie bazy sportowej  

60. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Radomiu 

61. Modernizacja i remont szkoły, placu wokół placówki oraz boiska 

62. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 w Radomiu 

63. Remont pomieszczeń szkolnych oraz poszerzenie bazy sportowej  

64. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Radomiu 
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65. Modernizacja i remont szkoły oraz boiska 

66. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Przyjaciół Dzieci  

w Radomiu 

67. Rozbudowa szkoły oraz remont kapitalny obecnego budynku 

68. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 w Radomiu 

69. Remont pomieszczeń szkolnych, poszerzenie bazy sportowej oraz budowa placu zabaw 

70. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Radomiu 

71. Remont pomieszczeń szkolnych, poszerzenie bazy sportowej oraz budowa parkingu 

72.  Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 w Radomiu 

73. Remont pomieszczeń szkolnych, poszerzenie bazy sportowej 

74. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 w Radomiu 

75. Remont pomieszczeń szkolnych, poszerzenie bazy sportowej 

76. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Radomiu 

77. Modernizacja i remont szkoły oraz boiska 

78. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego 

w Radomiu 



 
 

RAPORTZ REALIZACJI  STRATEGII ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008 – 2020 ZA 2010 R. 

 
 21 

79. Modernizacja i remont szkoły, prysznice przy segmencie sportowym  

80. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 w Radomiu 

81. Poszerzenie bazy sportowej 

82. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Radomiu 

83. Modernizacja i remont szkoły oraz boiska 

84. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 w Radomiu 

85. Remont pomieszczeń szkolnych, poszerzenie bazy sportowej 

86. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 w Radomiu 

87. Modernizacja i remont szkoły, placu wokół placówki oraz poszerzenie bazy sportowej 

88. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 w Radomiu 

89. Modernizacja i remont szkoły, placu wokół placówki 

90. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 w Radomiu 

91. Modernizacja i rozbudowa szkoły 

92. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 w Radomiu 
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93. Modernizacja i remont szkoły, placu wokół placówki oraz poszerzenie bazy sportowej 

94. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu 

95. Modernizacja i remont szkoły, placu wokół placówki oraz remont boiska 

96. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczne Gimnazjum nr 1 im. św. Kazimierza Jagiellończyka w 

Radomiu 

97. Poszerzenie infrastruktury sportowej, utworzenie pracowni językowej  

i pracowni przyrodniczej 

98. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Radomiu ul. Gagarina 19 

99. Modernizacja zaplecza kuchennego oraz remont szkoły  

i placu wokół placówki 

100. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego  

w Radomiu 

101. Poszerzenie bazy sportowej, budowa parkingu  

102. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczne Gimnazjum nr 5 w Radomiu  

103. Poszerzenie bazy sportowej, remont wewnątrz szkoły oraz odnowienie  

i ocieplenie zewnętrznej elewacji placówki 

104. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczne Gimnazjum nr 6 w Radomiu 

105. Odnowienie zewnętrznej elewacji szkoły, poszerzenie bazy sportowej, budowa parkingu 

106. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi  

w Radomiu 
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107. Wymiana ogrodzenia wokół szkoły, rozszerzenie monitoringu, modernizacja  

i remont szkoły, poszerzenie bazy sportowej  

108. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczne Gimnazjum nr 10 w Radomiu ul. Długojowska 6  

109. Wymiana ogrodzenia, chodników wokół szkoły, remont  

i modernizacja placówki, poszerzenie bazy sportowej 

110.  Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Bolesława Prusa  

w Radomiu 

111. Poszerzenie oraz remont bazy sportowej oraz sal lekcyjnych, odnowienie elewacji zewnętrznej  

112.  Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Zespół Szkół Gimnazjalnych w Radomiu ul. Wierzbicka 55 

113. Poszerzenie oraz remont bazy sportowej 

114. Realizacja projektów unijnych (działanie 9.2 – zajęcia pozalekcyjne) 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego  

w Radomiu 

115. Modernizacja i remont budynku szkoły, budynku warsztatów szkolnych, terenu wokół placówki, bazy sportowej 

116. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte  

w Radomiu 

117. Termomodernizacja budynku szkoły, remont placu wokół szkoły, wymiana nawierzchni na korytarzach budynku dydaktyczno – 

warsztatowego 

118. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu 
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119. Poszerzenie oraz remont bazy sportowej, budowa parkingu, wymiana dachu 

120. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu 

121. Wykwaterowanie najemców lokali w budynkach szkoły, rozbudowa bazy dydaktycznej, remont internatu, termomodernizacja budynku 

dydaktyczno – warsztatowego, poprawa estetyki na zewnątrz szkoły, remont bazy sportowej, rozbiórka niepotrzebnych budynków na 

terenie placówki, zakup nowoczesnych maszyn i sprzętów niezbędnych do nauki, poszerzenie oraz remont bazy sportowej 

122. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

123. Kursy podnoszące kwalifikacje  

124. Współpraca i konsultacje z Powiatowym Urzędem Pracy 

125. Współpraca z zakresu E.C.D.L. 

126. Współpraca z Ministerstwem Ochrony Środowiska oraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywieniowej im. 

Wł. ST. Reymonta w Radomiu 

127. Rozbudowa zaplecza sportowego, odnowienie sal lekcyjnych oraz budynku warsztatów szkolnych, doposażenie pracowni warsztatów w 

pomoce dydaktyczne 

128. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Kilińskiego w Radomiu 

129. Termomodernizacja budynku szkoły, remont pomieszczeń lekcyjnych i terenu wokół placówki. 

130. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu 
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131. Termomodernizacja budynku szkoły, remont pomieszczeń lekcyjnych i terenu wokół placówki, poszerzenie oraz remont bazy 

sportowej 

132. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Z Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- espół Szkół im. ST. Staszica w Radomiu 

133. Zabezpieczenie konstrukcji budynku i poprawa ekonomicznej eksploatacji, dostosowanie szkoły do potrzeb niepełnosprawnych, 

poprawa warunków nauki  

i pracy, doskonalenie bazy dydaktycznej 

134. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki  

w Radomiu 

135. Termomodernizacja budynku szkoły, remont terenu wokół placówki, poszerzenie oraz remont bazy sportowej 

136. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wdrażanie projektów unijnych 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu 

137. Termomodernizacja budynku szkoły, remont pomieszczeń lekcyjnych i terenu wokół placówki 

138. Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu 

139. Remont dróg komunikacyjnych, budowa ogrodzenia i oświetlenia terenu wokół szkoły, budowa boiska 

140. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów  

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Zespół Szkół Odzieżowych w Radomiu ul. Śniadeckich 5 
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141. Termomodernizacja budynku szkoły, remont terenu wokół placówki, remont bazy sportowej 

142. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Zespół Szkół Zawodowych im. mjr H. Dobrzyńskiego „Hubala” 

w Radomiu 

143. Zmiana lokalizacji ośrodka – Radom ul. Słowackiego 17 

144. Wspomaganie szkół i nauczycieli przy tworzeniu programów autorskich i innowacyjnych 

145. Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli w zakresie zajęć pozalekcyjnych 

146.  Wsparcie merytoryczne szkół w aplikowaniu o środki unijne  

147. Zatrudnienie specjalisty w dziedzinie doradztwa zawodowego nauczycieli realizujących zadania orientacji i poradnictwa zawodowego 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

148. Termomodernizacja budynku szkoły, remont terenu wokół placówki, poszerzenie oraz remont bazy sportowej 

149. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Radomiu 

150. Poprawa estetyki budynku szkolnego i terenu wokół szkoły 

151. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Radomiu 

152. Termomodernizacja budynku szkoły, remont terenu wokół placówki, poszerzenie oraz remont bazy sportowej, doposażenie szkoły 

153. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- III Liceum Ogólnokształcące im. płk D. Czchowskiego  

w Radomiu 
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154. Termomodernizacja budynku szkoły, remont terenu wokół placówki, remont bazy sportowej 

155. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- IV Liceum Ogólnokształcące im. dra T. Chałubińskiego  

w Radomiu 

156. Termomodernizacja budynku szkoły, remont pomieszczeń lekcyjnych, remont bazy sportowej 

157. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- V Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Radomiu 

158. Remont szkoły, sal lekcyjnych oraz bazy sportowej 

159. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6  

im. J. Kochanowskiego 

160. Termomodernizacja budynku szkoły, remont terenu wokół placówki, poszerzenie oraz remont bazy sportowej 

161. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego 

 w Radomiu 

162. Termomodernizacja budynku szkoły, remont terenu wokół placówki oraz sal lekcyjnych 

163. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- VIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego  

 w Radomiu 

164. Termomodernizacja budynku szkoły, poszerzenie oraz remont bazy sportowej 

165. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

166. Wdrażanie programów unijnych 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- IX Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego  

 w Radomiu 
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167. Termomodernizacja budynku szkoły, poszerzenie oraz remont bazy sportowej 

168. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

169. Wdrażanie programów unijnych 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- X Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego  

 w Radomiu 

170. Termomodernizacja budynku szkoły, remont terenu wokół placówki, poszerzenie oraz remont bazy sportowej, remont sal lekcyjnych 

171. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 z oddz. sportowymi  

w Radomiu  

172. Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Kilińskiego, przy ul. Focha oraz pracownik plastycznej przy ul. Żeromskiego, remont bazy 

sportowej  

173. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

174. Realizacja projektów wspieranych przez Marszałka woj. Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty  

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Zespół Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu 

175. Budowa nowej siedziby szkoły 

176. Organizacja dodatkowych zajęć i zainteresowania muzyczne 

177. Wdrażanie programów rozwijających zdolności młodzieży  

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Zespół Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu 

178. Termomodernizacja budynku oraz pomieszczeń placówki, wyposażenie placu zabaw 

179. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

180.  Wdrażanie programów rozwijających zdolności młodzieży 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Publiczny Ogródek Jordanowski 
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181. Termomodernizacja budynku szkoły, konserwacja ogrodzenia, remont boiska szkolnego 
Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu 

182. Poprawa bazy lokalowej placówki 

183. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Zespół Szkół nr 1 w Radomiu 

184. Termomodernizacja budynku szkoły oraz terenu wokół placówki 

185. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Zespół Szkół nr 2 w Radomiu 

186. Termomodernizacja budynku szkoły, przebudowa ciągu komunikacyjnego wg zaleceń p.poż., poszerzenie oraz remont bazy sportowej, 

budowa placu zabaw,  

187. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań uczniów 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w 

Radomiu ul. Grzecznarowskiego 15 

188. Rozpoczęcie budowy dla dzieci niepełnosprawnych  

189. Zajęcia terapeutyczne grupowe stymulujące rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, warsztaty psychoedukacyjne,  

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Poradnia Psychologiczno – pedagogiczna nr 1 w Radomiu  

ul. Kolejowa 22 

190. Budowa Sali do terapii grupowej oraz remont pozostałej części placówki 

191. Zajęcia terapeutyczne 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Poradnia Psychologiczno – pedagogiczna nr 2 w Radomiu  

ul. Toruńska 9 

192. Remont kapitalny budynku 

193. Realizacja programu „ Razem ku pięknej przyszłości” 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Poradnia Psychologiczno – pedagogiczna nr 3 w Radomiu 
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194. Termomodernizacja budynku oraz remont pomieszczeń placówki 

195. Zajęcia mające na celu wyrównanie szans i rozwijanie zainteresowań młodzieży  

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Bursa szkolna nr 1 w Radomiu 

196. Termomodernizacja budynku oraz remont pomieszczeń placówki, wymiana ogrodzenia oraz poprawa estetyki terenu 
Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Bursa szkolna nr 3 w Radomiu 

197. Rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Daszyńskiego 5, rozbudowa Działu Nauki Techniki i Rekreacji, budowa miasteczka 

ruchu drogowego 

198. Edukacja komunikacyjna, techniczna, rozwój sportu młodzieżowego, artystycznego,  

199. Inicjowanie i wspieranie udziału w europejskich projektach młodzieżowych  

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 

- Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu 

 

 

 

 

 



 
 

RAPORTZ REALIZACJI  STRATEGII ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008 – 2020 ZA 2010 R. 

 
 31 

CEL 1.4. 

CEL STRATEGICZNY - 
 Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie efektywnej polityki społecznej 
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CELE OPERACYJNE 

CEL 4 

Wspieranie przyjaznej mieszkańcom infrastruktury 

ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej 

 

▪ Opracowanie programu polityki prorodzinnej i wspierania kobiet na rynku pracy; 

▪ Wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi, w tym całodobowych rodzinnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, żłobków i 

przedszkoli; 

▪ Opracowanie i wdrażanie programów naprawczych w sferze pomocy społecznej; 

▪ Prowadzenie inwestycji w zakresie rozbudowy infrastruktury i wyposażenia jednostek służby zdrowia, w tym jednostek 

specjalistycznych; 

▪ Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci i młodzieży poprzez wdrażanie nowych programów profilaktycznych oraz poprawę 

dostępności do specjalistycznych usług rehabilitacji leczniczej i medycznych; 

▪ Tworzenie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, dla osób 

niepełnosprawnych oraz dla seniorów; 

▪ Tworzenie warunków dla rozwoju infrastruktury zapewniającej zdrowe  

i efektywne spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży;  

▪ Kształtowanie postaw prozdrowotnych, w tym rozwijanie bazy sportowej  

i rekreacyjnej; 

▪ Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie rozwoju sektora pozarządowego zwłaszcza w zakresie merytorycznym 

(jakości świadczonych usług) oraz technicznym. 

ZADANIE REALIZUJĄCY 
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1. Modernizacja oraz utworzenie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży. Wydział Infrastruktury 

2. Nabywanie (według bieżących potrzeb) nieruchomości przeznaczonych pod nowe obiekty rodzinnych domów dziecka i domów 

przystosowanych dla młodzieży opuszczającej domy dziecka. 

3. Przygotowanie, w tym regulacja stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych pod budowę żłobków i przedszkoli. Współpraca w 

tym zakresie z Wydziałem Inwestycji – proponowanie lokalizacji i regulacji stanów prawnych nieruchomości, w tym wykupu gruntów.   

Wydział Zarządzania Nieruchomościami  
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4. Uruchomienie Inkubatora Organizacji Pozarządowych. 

5. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym na podstawie przepisów prawa. 

6. Organizacja „Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych”. 

7. Budowa drugiego żłobka zlokalizowanego w północnej części Radomia na ok. 100 miejsc. 

8. Zwalczanie i przeciwdziałanie narkomanii: 

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji 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  

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

• pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze 

środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego 

9. Programy i zadania promocji zdrowia mające na celu poprawę zdrowia społeczeństwa. 

10. Programy polityki zdrowotnej w postaci szczepień przeciwko grypie u osób  

z grupy podwyższonego ryzyka oraz szczepienia przeciwko meningokokom  

i pneumokokom u dzieci z grupy podwyższonego ryzyka.   

11. Działalność związana z zapobieganiem alkoholizmowi poprzez: udzielanie pomocy rodzinom, profilaktykę, wspomaganie działalności 

instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przyjmowanie zgłoszeń  

o  nadużywaniu alkoholu, motywowanie do leczenia odwykowego itp. 

12. Zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym  

i kościelnym z zakresu: działań na rzecz osób starszych, pomoc osobom bezdomnym poprzez zapewnianie schronienia, wspomaganie 

rodzinnych form opieki zastępczej dla dzieci, zbiórki żywności dla osób ubogich, prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 
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13. Zapewnienie wysokiej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

14. Skrócenie czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia. 

15. Upowszechnianie wiedzy społeczeństwa na temat udzielania pierwszej pomocy. 

16. Zabezpieczanie imprez masowych. 

17. Zapewnienie dostępności do kwalifikowanego transportu medycznego. 

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 

18. Prowadzenie inwestycji w zakresie rozbudowy przebudowy oraz unowocześniania infrastruktury i wyposażenia jednostek służby 

zdrowia,  

w tym jednostek specjalistycznych poprzez: zakup aparatury i sprzętu medycznego, informatyzację Radomskiego Szpitala 

Specjalistycznego. 

Radomski Szpital Specjalistyczny  

im. Dr Tytusa Chałubińskiego 

19. Wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi, w tym całodobowych rodzinnych placówek opiekuńczo wychowawczych, żłobków i 

przedszkoli. 

20. Opracowywanie i wdrażanie programów naprawczych w sferze pomocy społecznej.  

21. Tworzenie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, dla osób 

niepełnosprawnych oraz dla osób starszych.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Radomiu 

 

 

CEL 1.5. 

CEL STRATEGICZNY - 
 Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie efektywnej polityki społecznej 
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CEL 5 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz 

odwiedzających miasto gości 

▪ Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta; 

▪ Inwestycje w rozwój kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście; 

▪ Rozbudowa infrastruktury i wyposażenia jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście; 

▪ Opracowanie programu ograniczania przestępczości; 

▪ Integracja działań służb porządkowych i ratowniczych. 

ZADANIE REALIZUJĄCY 

1. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego poprzez utworzenie 4 nowych stanowisk w systemie bezprzewodowym (Katedra 

Radomska i ulice przyległe, Osiedle XV Lecia, Osiedle Planty, Osiedle Ustronie). 

2. Przeprowadzenie audytu celem oceny wykorzystania monitoringu do ochrony bezpieczeństwa i porządku oraz jego dalszego 

rozwoju. 

3. Wprowadzenie nowej infrastruktury sieci światłowodowej na terenie Miasta Radomia i doprowadzenie jej do wszystkich instytucji 

(Policja, Straż Miejska, szkoły, urzędy itp.). 

4. Modernizacja i dostosowanie obecnie istniejącego monitoringu do połączeń światłowodowych. 

5. Budowa platformy „spinającej” wszystkie centra monitoringu umożliwiającej wzajemne przesyłanie informacji celem podjęcia 

działań przez wyznaczone do tego celu służby porządkowe, wprowadzenie kamer  

z możliwością nagrywania głosu i wezwania pomocy przez obywateli w razie zagrożenia. 

6. Utworzenie stanowiska specjalisty z zakresu kontroli ruchu drogowego, którego zadaniem byłoby przyjmowanie wniosków do 

Zespołu ds. Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i nadzorowanie ich realizacji przez MZDiK. 

Wydział Ochrony 
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7. Utworzenie, uruchomienie i zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

8. Utylizacja starego i zakup nowego sprzętu obrony cywilnej. 

9. Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności – montaż syren alarmowych w północnej części miasta. 

10. Opracowanie materiałów upowszechniających zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. 

11. Przeszkolenie wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego z zakresu powszechnej samoobrony, w tym zasad udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej.  

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

12. Prowadzenie kampanii oraz programów prewencyjno-profilaktycznych kierowanych do mieszkańców Radomia. 

13. Wyposażenia jednostek odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo w mieście. 

14. Szkolenie funkcjonariuszy służb porządkowych i ratowniczych (z zakresu pierwszej pomocy, imprez masowych, kontaktów 

interpersonalnych itp.). 

Straż Miejska 

 

 

CEL 1.6. 

CEL STRATEGICZNY - 
 Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie efektywnej polityki społecznej 
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CEL 6 

Promocja miasta 

▪ Promocja Radomia skierowana do mieszkańców miasta (obecnych  

i potencjalnych); 

▪ Promocja Radomia skierowana do MŚP; 

▪ Promocja Radomia skierowana do dużych inwestorów krajowych i zagranicznych. 

ZADANIE REALIZUJĄCY 

1. Działania ukierunkowane na poprawę postrzegania miasta, zarówno przez mieszkańców jak i osoby zewnętrzne realizowane 

poprzez opracowanie Strategii Marki Miasta Radomia. 

2. Organizacja imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych mających na celu integrację lokalnej społeczności oraz prowadzenie 

działań promocyjno-reklamowych. 

Kancelaria Prezydenta 

3. Przygotowanie bieżącej oferty inwestycyjnej w zakresie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wskazania 

nieruchomości przeznaczonych pod nowe inwestycje. 

4. Ogłaszanie przetargów na zbycie dużych nieruchomości inwestycyjnych, w tym na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Wisłosan”. 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami 
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2. SFERA GOSPODARCZA 

 

W sferze gospodarczej celem strategicznym jest stymulowanie wzrostu gospodarczego miasta jako południowej "stolicy" województwa 

mazowieckiego.  

W zapisie tym określa się pozycję, jaką potencjalnie zajmuje w województwie mazowieckim Radom. Dalsze cele operacyjne i kierunkowe, stanowiące 

rozwinięcie celu strategicznego mają za zadanie przede wszystkim umacnianie pozycji gospodarczej miasta. 

 

CEL 2.1. 

CEL STRATEGICZNY –  
Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta 
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CELE OPERACYJNE 

CEL 1 

Wspieranie rozwoju innowacji  

w mieście oraz pogłębianie rozwoju przedsiębiorczości 

▪ Wzmocnienie potencjału infrastruktury badawczo-rozwojowej; 

▪ Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwa chcące wdrażać i wytwarzać innowacyjne produkty i/lub usługi  

▪ Wspieranie instytucji otoczenia biznesu; 

▪ Promocja zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza funduszy strukturalnych UE; 

▪ Promocja miasta jako miejsca przyjaznego dla prowadzenia działalności gospodarczej. 

ZADANIE REALIZUJĄCY 

1. Organizowanie konferencji i szkoleń informacyjnych promujących fundusze unijne i jednoczesne zachęcanie przedsiębiorców do 

korzystania z nich. 

2. Udzielanie informacji o możliwości uzyskania dofinansowania unijnego. 

Wydział Funduszy Unijnych i Strategii 
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3. Pomoc dla przedsiębiorstw w sprawach ulg podatkowych. Wydział Budżetu i Podatków 
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CEL. 2.2. 

CEL STRATEGICZNY –  
Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta 
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CEL 2 

Poprawa konkurencyjności radomskich firm na tle 

regionu  

i kraju 

▪ Wspieranie współpracy jednostek naukowych ze sferą przedsiębiorstw; 

▪ Zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do informacji  

o nowych technologiach. 

ZADANIE REALIZUJĄCY 

1. Utworzenie Klastra Energetycznego i Parku Technologicznego. 

2. Kompleksowa obsługa inwestorów i innych podmiotów gospodarczych  

w zakresie inwestycyjnym. 

3. Tworzenie i aktualizacja ofert inwestycyjnych. 

4. Udział miasta w targach i wystawach gospodarczych. 

Biuro Strategii Rozwoju Miasta i Relacji Inwestorskich 

 

 

CEL 2.3. 

CEL STRATEGICZNY –  
Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta 
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CEL 3 

Stworzenie przejrzystych i przyjaznych struktur 

administracji samorządowej  

w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne 

i komunikacyjne 

▪ Rozwój dostępu do sieci szerokopasmowych na terenie miasta; 

▪ Wprowadzenie systemu e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców; 

▪ Zwiększenie kompetencji kadry urzędniczej. 

ZADANIE REALIZUJĄCY 

1. Utworzenie jednego stanowiska umożliwiającego złożenie dokumentów dot. założenia działalności gospodarczej (ZUS, GUS i US). Biuro Obsługi Mieszkańca 

2. Wdrożenie e-urzędu. 

3. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania miastem. 

4. Budowa sieci punktów dostępu do Internetu na terenie miasta. 

5. Budowa bezprzewodowej, szerokopasmowej sieci dostępowej. 

6. Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej w zakresie zastosowania technik komputerowych. 

7. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej. 

8. Zwiększenie dostępności do usług publicznych. 

9. Zwiększenie komfortu obsługi klienta oraz wypracowywanie nastawionych na klienta procedur świadczenia usług publicznych. 

Biuro Teleinformatyczne 
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3. SFERA PRZESTRZENNO-EKOLOGICZNA 

 

Cel strategiczny w sferze przestrzenno-ekologicznej główny nacisk kładzie na wytworzenie silnych powiązań funkcjonalnych i przestrzennych 

pomiędzy Radomiem a gminami leżącymi w jego obszarze oddziaływania, tak, aby tereny te stanowiły spójną całość. Założenie to, odpowiednio 

uszczegółowione celami kierunkowymi i operacyjnymi ma pozwolić na utworzenie oraz zapewnić sprawne i skuteczne funkcjonowanie „Radomskiemu 

Regionalnemu Obszarowi Metropolitalnemu”. Jest to także zapis, dzięki realizacji, którego Radom będzie mógł w większym stopniu oddziaływać na 

swoje otoczenie. 

Zagadnienia przestrzenno-ekologiczne w zakresie celów rozwojowych miasta warto jest potraktować osobno. O ile bowiem kwestie 

środowiskowe są niezwykle istotne, to jednak mimo wszystko stanowią w tym miejscu w większym stopniu tło rozwoju. Stanowią istotny element, który 

należy brać pod uwagę przy planowaniu poszczególnych przedsięwzięć, ale jednak rozwój miasta ma się odbywać z uwzględnieniem walorów 

środowiskowych, a nie dzięki tym walorom. 

 

CEL 3.1. 

CEL STRATEGICZNY –  
W zakresie komunikacyjnym i funkcjonalnym stworzenie silnych powiązań sub-regionalnych między Radomiem i gminami znajdującymi się w obszarze jego oddziaływania tak aby 

tworzyły one spójną całość  
z uwzględnieniem walorów środowiskowych i turystycznych 
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CEL 1 

Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej miasta oraz 

funkcjonalne uporządkowanie przestrzeni miejskiej 

▪ Opracowanie spójnej polityki przestrzennej i infrastrukturalnej miasta obejmującej zwłaszcza wyprowadzenie funkcji 

przemysłowych i rolniczych z centrum na obrzeża miasta; 

▪ Rewitalizacja zabytkowych i najbardziej zaniedbanych obszarów miasta (wyznaczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji); 

▪ Wyrównanie dysproporcji w nasyceniu miasta komunalną infrastrukturą sieciową (sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, 

ciepłownicza); 

▪ Uporządkowanie gospodarki zasobami mieszkalnictwa komunalnego, ze szczególnym uwzględnieniem wyprowadzenia mieszkań 

komunalnych  

z centrum miasta (przede wszystkim ze starówki). 

ZADANIE REALIZUJĄCY 

1. Zagospodarowanie wolnych terenów inwestycyjnych poprzez oddanie do użytku około 200 lokali mieszkalnych na terenie Miasta 

Radomia. 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

„Administrator” sp. z o.o. 

2. Sukcesywne wykwaterowywanie lokatorów z budynków usytuowanych na terenie  „Miasta Kazimierzowskiego”, przede wszystkim z 

budynków stanowiących zasób Gminy Miasta Radomia. 

3. Współpraca ze Spółką „Rewitalizacja”, której zadaniem jest remont i odnowa kamienic na terenie Starego Miasta, w zakresie 

doradztwa i spraw administracyjnych. 

4. Lokalizacja nowobudowanych mieszkań socjalnych na obrzeżach miasta przy ul. Marii Gajl. Współpraca w powyższym zakresie z 

Wydziałem Inwestycji.  

Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

 

 

 

CEL 3.2. 
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CEL STRATEGICZNY –  
W zakresie komunikacyjnym i funkcjonalnym stworzenie silnych powiązań subregionalnych między Radomiem i gminami znajdującymi się w obszarze jego oddziaływania tak aby 

tworzyły one spójną całość  
z uwzględnieniem walorów środowiskowych i turystycznych 
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CEL 2 

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta i 

poprawa układu komunikacyjnego 

▪ Opracowanie i wdrożenie kompleksowej koncepcji rozwoju transportu  

w ramach „Radomskiego Regionalnego Obszaru Metropolitalnego”  

(ze szczególnym uwzględnieniem systemu komunikacji publicznej); 

▪ Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Radomiu; 

▪ Usprawnienie układu komunikacyjnego Radomia ze szczególnym uwzględnieniem wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum 

miasta;  

▪ Budowa cywilnego lotniska pasażerskiego o znaczeniu regionalnym. 

ZADANIE REALIZUJĄCY 

1. Remonty ulic w ramach bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni i chodników. 

2. Prace nad wyprowadzeniem ruchu tranzytowego z centrum miasta. 
Wydział Infrastruktury 

3. Modernizacje dróg i chodników miejskich. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji 

4. Realizacja bieżących zadań w zakresie wykupów gruntów oraz wypłat odszkodowań z tytułu wywłaszczenia gruntów pod cel publiczny. Wydział Zarządzania Nieruchomościami 
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CEL 3.3. 

CEL STRATEGICZNY –  
W zakresie komunikacyjnym i funkcjonalnym stworzenie silnych powiązań subregionalnych między Radomiem i gminami znajdującymi się w obszarze jego oddziaływania tak aby 

tworzyły one spójną całość  
z uwzględnieniem walorów środowiskowych i turystycznych 
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CEL 3  

Stworzenie systemu zarządzania terenami 

inwestycyjnymi w granicach miasta a także na obszarze 

„Radomskiego Regionalnego Obszaru Metropolitalnego” 

▪ Stworzenie Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego zrzeszającego gminy wchodzące w jego skład, którego celem 

byłoby pozyskiwanie nowych inwestorów w oparciu o wspólnie zarządzane zasoby terenów inwestycyjnych poszczególnych 

członków Stowarzyszenia; 

▪ Stworzenie jednolitego systemu informacji przestrzennej dla Radomia  

i „Radomskiego Regionalnego Obszaru Metropolitalnego”, zawierającego informacje o dostępnych obszarach inwestycyjnych; 

▪ Stworzenie w strukturze Urzędu Miejskiego w Radomiu jednostki odpowiedzialnej za pozyskiwanie na terenie miasta nowych 

terenów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykupu i przekształcania terenów obecnie wykorzystywanych rolniczo. 

Jednostki zbierającej informacje na temat terenów, stanowiących własność komunalną, jak także prywatną, które mogą być 

przeznaczone pod inwestycje. 

ZADANIE REALIZUJĄCY 

1. Poprawa obsługi mieszkańców i przedsiębiorców poprzez wdrożenie systemu  

e-usługi „WEBLOKATOR”, mającej na celu m.in. kontrolowanie opłat czynszowych. 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

„Administrator” sp. z o.o. 

2. Prace związane z tworzeniem Radomskiego Regionalnego Obszaru Metropolitalnego. Wydział Infrastruktury 
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3. Stworzenie bazy zasobów geodezyjno-kartograficznych. Wydział Geodezji 

4. Realizacja czynności skupiających się na pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykupu 

terenów na realizację celów publicznych oraz przekształcaniu terenów wykorzystywanych rolniczo na tereny inwestycyjne. 
Wydział Zarządzania Nieruchomościami 
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CEL 3.4. 

CEL STRATEGICZNY –  
W zakresie komunikacyjnym i funkcjonalnym stworzenie silnych powiązań subregionalnych między Radomiem i gminami znajdującymi się w obszarze jego oddziaływania tak aby 

tworzyły one spójną całość  
z uwzględnieniem walorów środowiskowych i turystycznych 
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CEL 4  

Wspieranie inicjatyw proekologicznych,  

poprawiających jakość środowiska i bezpieczeństwo 

ekologiczne 

▪ Poprawa jakości wód i stosunków wodnych w mieście, między innymi poprzez Gminny Program Retencji; 

▪ Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście; 

▪ Poprawa warunków akustycznych w mieście; 

▪ Ochrona terenów o szczególnym znaczeniu i walorach przyrodniczych, między innymi poprzez utworzenie sieci obszarów 

chronionych; 

▪ Poprawa stanu zieleni towarzyszącej trasom komunikacyjnym; 

▪ Zwiększanie zasobów zieleni miejskiej; 

▪ Opracowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania zielenią miejską; 

▪ Realizacja programu kompleksowego systemu gospodarki odpadami; 

▪ Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

▪ Zmniejszenie zużycia energii. 

ZADANIE REALIZUJĄCY 

1. Mobilizacja wspólnot mieszkaniowych do unowocześniania i termomodernizacji budynków mieszkalnych. 
Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

„Administrator” sp. z o.o. 

2. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez :  

- realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Radomia  i Programu obniżania niskiej emisji.  
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
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3. Wybudowanie Zakładu Utylizacji Zakładów Komunalnych  (oddano do użytku w maju 2010 r.) m oraz utworzenie Regionalnego Centrum 

Gospodarki Odpadami.  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe RADKOM 
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 II. WNIOSKI Z PROCESU MONITOROWANIA I EWALUACJI STRATEGII  

 

Przeprowadzony za lata 2008-2010 monitoring realizacji Strategii Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008 – 2020 wskazuje  potrzebę 

aktualizacji tego dokumentu. Wynika to zarówno ze zmian w otoczeniu prawnym (regionalnym, krajowym i międzynarodowym), jak i 

sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście i województwie.  

Zmiany w otoczeniu prawnym powstały po przyjęciu przez Radę Europejską ogólnounijnej strategii Europa 2020, jak też podjęciu się 

przez rząd porządkowania krajowych dokumentów strategicznych. Celem tych prac było oparcie średnio- i długookresowej strategii 

rozwoju kraju na dziewięciu nowych, zintegrowanych strategiach rozwoju, spośród których najbardziej istotną z punktu widzenia strategii 

wojewódzkich była Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego przyjęta w lipcu 2010 r. Spowodowało to konieczność aktualizacji  Strategii 

rozwoju województwa mazowieckiego, projekt której określa główne kierunki rozwoju i interwencji w województwie. W tym kontekście  i 

w  sytuacji toczących się dyskusji nad przyszłą perspektywą finansową Unii Europejskiej celowe jest dostosowanie naszego dokumentu 

strategicznego do celów i priorytetów określonych względem Radomia zawartych w aktualizowanej Strategii wojewódzkiej.   

Z kolei sytuacja społeczno-gospodarcza uległa znaczącym zmianom m.in. na skutek szeregu inwestycji, w tym wielu 

współfinansowanych ze środków unijnych,  migracjom zarobkowym, czy wreszcie kryzysowi gospodarczemu.  

Na obecnym etapie należy wyciągnąć wnioski z przeprowadzonego monitoringu i w kontekście nowego podejścia do dystrybucji środków 

unijnych w perspektywie finansowej i polityki spójności w całej Unii Europejskiej i spróbować do końca 2012 roku określić nowe cele 

działania i rozwoju miasta w gronie wyspecjalizowanych jednostek i autorytetów w dziedzinie planowania strategicznego. Należy wziąć 

pod uwagę niżej wymienione wskazówki w sprawie koncentracji zadań miasta w nowej perspektywie finansowej.  
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Wnioski z monitoringu realizacji strategii  

Do najważniejszych wniosków płynących z przeprowadzonego monitoringu należy 

• Zwrócenie większej uwagi na wyzwania współczesnej gospodarki w kontekście poprawy warunków do generacji i absorbcji 

innowacji, transferu technologii w szczególności na bazie Politechniki Radomskiej, 

• Dostosowanie profilów kształcenia, szczególnie w szkołach zawodowych do trendów na rynku pracy,  

• Wykorzystanie bliskości Warszawy i dogodnego połączenia drogowego do utworzenia w Radomiu zaplecza usługowego i 

mieszkalnego dla MOW, 

• Podniesienie poziomu badawczo – rozwojowego radomskiego szkolnictwa wyższego i sektora badawczego,  

• Wzmocnienie procesów rewitalizacyjnych zarówno tkanki miejskiej jak i społecznej w Radomiu,  

• Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnienie sektora ngo.  


