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WSTĘP 

Prezentowany Raport za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., jest 

dokumentem  zawierającym sprawozdanie z realizacji celów strategicznych, priorytetów i 

kierunków działań 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. Stanowi on źródło informacji o stopniu realizacji Strategii, wskazuje zmiany 

zachodzące w Radomiu oraz określa dynamikę postępu w osiąganiu przyjętych celów 

strategicznych. W procesie monitorowania zapisów Strategii badania stopnia realizacji 

zapisów dokumentu prowadzone są w cyklu dwuletnim. Pierwszy Raport obejmował lata 

2008 – 2010 i został przedłożony Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Radomiu w lipcu 

2012 roku. Raport został przyjęty. Niniejszy raport jest kontynuacją tego procesu.  

O pomyślności 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 okresem 2011 - 2013. 

Strukturę Raportu stanowią dwie części. Pierwsza część przedstawia opis i analizę 

poszczególnych celów strategicznych w oparciu o mierniki statystyczne. W celu 

zobrazowania dynamiki w zakresie realizacji celów szczegółowych, zaprezentowano 

wartości wskaźników i dane od roku 2007, które stanowiły podstawę do sporządzenia 

opracowania „Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Radomia”. Przyjęcie powyższego 

horyzontu czasowego do analizy zapewnia porównywalność danych w wieloletnim 

przedziale czasowym oraz umożliwia obserwację trendów.  
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Druga część Raportu stanowi podsumowanie działań podejmowanych w 2011, 2012 i 

2013 roku. Wymienione w nim zostały przedsięwzięcia podjęte w omawianym czasie  w 

celu realizacji Strategii.  Wszystkie zadania i przedsięwzięcia, zgłoszone przez jednostki 

Urzędu Miejskiego wynikają z poszczególnych celów strategicznych i  kierunków działań. 

Dane statystyczne do Raportu pozyskane zostały z Banku Danych Lokalnych (stan na 

grudzień 2013 r.), programu STRATEG oraz z publikacji Urzędu Statystycznego w 

Warszawie: „Statystyczny portret Radomia w latach 2005 – 2012”.  Dane ze statystyki 

publicznej poszerzone zostały o informacje uzyskane z Wydziałów i Biur Urzędu 

Miejskiego w Radomiu, Miejskiego Zarządu Dróg Komunikacji, spółek komunalnych  oraz 

innych jednostek organizacyjnych Urzędu i spoza Urzędu (PUP w Radomiu).
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ANALIZA WSKAŹNIKÓW STATYSTYKI OGÓLNEJ W CYKLU PORÓWNAWCZYM ROK 2007–2011, 2012,  

2013 

Dane statystyczne pochodzą z lat 2007, 2011, 2012 i 2013. 2007 rok uzasadnia fakt, iż Strategia została przyjęta 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. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 

 
Cel strategiczny 1: Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie efektywnej polityki społecznej 
 
 
Aktywna polityka władz  
w zakresie ograniczania 
bezrobocia i wspierania 
przedsiębiorczości 
 

Ludność według 
ekonomicznych grup 
wieku – wiek 
produkcyjny 

• 146 550 
 

• 141 714 
 
 

• 140 117 
 

• 138 086 
 

Liczba pracujących • 50 059 
 

• 54 780 
 

• 53 731 
 

• 51 382 
 

Liczba pracujących 
na 1000 ludności  
 

• 223 
 

• 235 • 231 • 235 

Stopa bezrobocia 
 

• 21,8 • 21,7 • 22,6 • 22,6 

Bezrobotni 
zarejestrowani 
 

• 19 963 
 

• 20 020 
 

• 21 112 • 21 129 
 

Bezrobotni 
zarejestrowani 
pozostający bez pracy 
dłużej niż rok – udział 
w bezrobotnych 
ogółem w % 
 

• 57 • 44,5 • 45,2 • 48,0 
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Przeciętne 
miesięczne 
wynagrodzenie 
brutto1  
 

• 2 556,68 
 

• 3 258,68 
 

• 3 411,51 
 

• 3 523,34 
 

Saldo migracji na 
pobyt stały na 1000 
mieszkańców 
 

• - 4,2 
 

• -4,4 
 

• -3,8 
 

• -4,8 
 

Oferty pracy 
aktualne na koniec 
roku 
 

• 498 • 94 
 

• 118 
 

• 52 
 

Bezrobotni 
wyrejestrowani z powodu 
podjęcia działalności 
gospodarczej po 
otrzymaniu dotacji na 
rozpoczęcie działalności 
 

• Bd. • 214 • 364 • 421 

Wspieranie rozwoju 
turystyki, kultury i 
sportu 
 

Dynamika liczby 
miejsc noclegowych 
całorocznych w 
turystycznych 
obiektach zbiorowego 
zakwaterowania (rok 
poprzedni = 100) 

 

 
 

• 99,3 
 

 
 

• 101,7 
 

 
 

• 98,8 
 

 
 

• 100,1 
 

Liczba miejsc 
noclegowych w 
turystycznych 
obiektach zbiorowego 
zakwaterowania 

 

 
• 673  

 

 
• 1006 

 

 
• 994 

 

 
• 995 

     

                                                 
1 Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób 



Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020 

RAPORT Z REALIZACJI               okres sprawozdawczy: 2011-2013 
 

7 
Urząd Miejski w Radomiu   

Wydział Funduszy Unijnych i Strategii 

 

Liczba osób 
zwiedzających muzea i 
oddziały muzealne na 
10 tys. mieszkańców 
 

 
• 2557,4 

 

 
• 3690,7 

 

 
• 3147,9 

 

 
• 3295,9 

 

Liczba przedstawień w 
Teatrze  

• 235 • 444 • 430 • 423 

Liczba widzów w 
Teatrze w  tys. 

• 37,7 • 60,8 • 69,4 • 66,4 

Liczba widzów w 
Teatrze na 1 
przedstawienie 

• 160 • 137 • 161 • 157 

Turyści zagraniczni 
korzystający z 
noclegów w 
turystycznych 
obiektach noclegowych 

 
• 4608 

 

 
• 7667 

 

 
• 7620 

 

 
• 7742 

 

Liczba komputerów w 
bibliotekach 
publicznych 
dostępnych dla  
czytelników 

 

• Bd. • 53 • 56 • 61 

Udział wydatków na 
kulturę i ochronę 
dziedzictwa 
narodowego w 
wydatkach gminy 
(%) 

• 1,7 • 2,2 • 2,1 • 1,7 

Poprawa jakości kadr 
gospodarki poprzez 
rozbudowę systemu 
edukacji 
 

Liczba uczniów w 
szkołach 
podstawowych  
i gimnazjach 

• 13 833 
 

• 19 887 
 

• 19 460 
 

• 19 038 
 

Liczba przedszkoli  
 

• 23 • 30 • 31 • 36 

Liczba dzieci w 
przedszkolach  

• 2 755 

 

• 4275 
 

• 4060 
 

• 4207 
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Liczba komputerów 
w szkołach 
podstawowych  
 

• 837 • 4 060 
 

• 4 207 
 

• 4 266 
 

Liczba uczniów szkół 
podstawowych i 
gimnazjów 
przypadająca na 1 
komputer z 
szerokopasmowym 
dostępem do Internetu  

 

• 28,6 
 
 

• 18,3 
 

• 18,3 
 

• Bd. 

Wyniki egzaminów 
maturalnych – 
zdawalność – średni 
wynik procentowy  
 

• 91,0 
 

• 86,8 
 

• 89,8 
 

• 88,0 
 

Wydatki budżetu 
miasta na oświatę i 
wychowanie 

• 235769601,81 • 338136605,38 • 356358944,88 • 364342410,44 

Udział wydatków na 
oświatę i 
wychowanie w 
wydatkach gminy 
(%) 

• 40,0 • 42,7 • 38,8 • 36,2 

Wspieranie przyjaznej 
mieszkańcom 
infrastruktury ochrony 
społecznej 

liczba miejsc w 
żłobkach  i 
oddziałach 
żłobkowych 

• 75 
 

• 274 
 

• 333 
 

• 411 
 

liczba gospodarstw 
domowych 
korzystających ze 
środków pomocy 
społecznej  
 

• Brak 
danych 

 

• 8537 
 

• 8394 
 

• 8789 
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liczba przychodni • 88 • 127 • 128 • 125 

wydatki budżetu 
miasta na pomoc 
społeczną  

• 143 068 014,25 
 

• 150913763,11 
 

• 142 141 852,23 
 

• 152 582 613,10 
 

Udział wydatków na 
pomoc społeczną w 
wydatkach gminy 
(%) 

• 21,5 • 17,5 • 15,5 • 15,1 

wydatki budżetu 
miasta na ochronę 
zdrowia w tys. zł 
 

 
 

• 12 395 549,65 

 
 

• 8 169 293,53 
 

 
 

• 13 959 882,04 

 
 

• 15 669 038,36 

Udział wydatków na 
ochronę zdrowia w 
wydatkach gminy 
(%) 

• 1,9 • 0,9 • 1,5 • 1,6 

Poprawa 
bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz 
odwiedzających miasto 
gości 

wskaźnik 
wykrywalności 
przestępstw w 
podregionie 
radomskim % 
 

• 66,2 • 73,9 
•  

• 73,5 
 
 

• 72,6 
 

liczba przestępstw w 
podregionie 
radomskim 

• 14 781 • 14 750 • 14 256 • 13 319 

Promocja miasta 
 

liczba wdrożonej 
Marki Radom „Siła w 
precyzji”  

• 0 
 

• 1 
 

• 1 • 1 

liczba wdrożonych 
smartfonowych  
przewodników po 
mieście "Radom 
Mobile” 

• 0 • 0 • 0 • 1 
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liczba portali 
społecznościowych o 
Radomiu 
 

• 1 • 7 • 7 • 10 

 
 
Cel strategiczny 2: Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta 
 

Wspieranie rozwoju 
innowacji  
w mieście oraz 
pogłębianie rozwoju 
przedsiębiorczości 
 

podmioty gospodarki 
narodowej 
 

• 24 553 
 

• 24 263 
 

• 24 571 
 

• 24 711 
 

sektor publiczny 
ogółem  
 

• 525 
 

• 386 
 

• 390 
 

• 391 
 

sektor prywatny 
ogółem 
 

• 24 028 
 

• 23 877 
 

• 24 181 
 

• 24 320 
 

spółki handlowe 
 

• 1 492 
 

• 1657 
 

• 1741 
 

• 1831 
 

osoby fizyczne 
prowadzące 
działalność 
gospodarczą 
 

• 19 578 
 

• 19 078 
 

• 19 163 
 

• 19 181 
 

nakłady inwestycyjne 
w przedsiębiorstwach 
(ceny bieżące) w mln  
zł 
 

• 610,8 
 

• 457,0 
 

• 381,5 
 

• Brak danych 

 

wartość brutto 
środków trwałych w 
przedsiębiorstwach w 
mln zł 
 

• 5 973,3 • 6 152,0 • 6 299,9 • Brak danych 
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Poprawa 
konkurencyjności 
radomskich firm na 
tle regionu  
i kraju 
 

liczba nowo 
zarejestrowanych 
podmiotów gospodarki 
narodowej w sektorze 
prywatnym  
 

• 1994 
 

• 2302 
 

• 2261 
 

• 2332 
 

liczba nowo 
zarejestrowanych 
podmiotów gospodarki 
narodowej w sektorze 
prywatnym – osoby 
fizyczne prowadzące 
działalność 
gospodarczą 
 

• 1812 
 

• 2123 
 

• 1963 
 

• 2118 
 
 

liczba nowo 
zarejestrowanych 
podmiotów gospodarki 
narodowej w sektorze 
prywatnym – spółki 
handlowe 
 

• 51 
 

• 67 
 
 

• 82 
 

• 91 
 

liczba nowo 
zarejestrowanych 
podmiotów gospodarki 
narodowej w sektorze 
prywatnym spółki z 
udziałem kapitału 
zagranicznego 
 
 

• 7 • 9 • 7 • 13 

Stworzenie 
przejrzystych 
i przyjaznych struktur 
administracji 
samorządowej  

 
liczba centrów obsługi 
mieszkańców  i 
inwestorów  

 
 

• 0 

 
 

• 2 

 
 

• 2 

 
 

• 2 
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w oparciu o 
nowoczesne narzędzia 
informatyczne 
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 
 

Liczba mieszkań 
przypadająca na 1000 
mieszkańców 
 

• 349.9 
 

• 366,9 
 

• 370,2 
 

• 374,5 
 

Mieszkania oddane do 
użytkowania 
 

• 757 
 

• 462 
 

• 462 
 

• 567 
 

Przeciętna 
powierzchnia 
mieszkania w m2 
 

• 58,5 
 

• 59,9 
 

• 60,2 
 

• 60,4 
 

Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto2 
 

• 2 556,68 
 

• 3 258,68 
 

• 3 411,51 
 

• 3 523,34 
 

Wydatki budżetu 
miasta na gospodarkę 
mieszkaniową w tys. zł 

• 21 702,96 • 31 453, 41 • 30 114, 89 • 46 401, 52 

Udział wydatków na 
gospodarkę 
mieszkaniową w 
wydatkach gminy (%) 
 
 

• 4,2 • 3,6 • 3,3 • 4,6 

                                                 
2 Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób 
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Zwiększenie 
dostępności 
komunikacyjnej 
miasta i poprawa 
układu 
komunikacyjnego 
 

długość dróg gminnych 
w km 

• 127,8 
 

• 169,3 
 

• 169,6 
 

• 213,8 
 

długość dróg 
powiatowych w km 
 

• 96,9 

 

• 94,3 
 

• 98,1 
 

• 101,8 
 

długość ścieżek 
rowerowych w km 
 

• Brak danych 
 

• 23,4 
 

• 36,2 
 

• 35,6 
 

wydatki budżetu 
miasta na transport i 
łączność w tys. zł 

 
 

• 103 137,8 

 
 

• 131 092,9 

 
 

• 165 282,9 

 
 

• 200 660,7 
Udział wydatków na 
transport i łączność w 
wydatkach gminy (%) 

• 15,5 • 15,2 • 18,0 • 19,9 

 
Stworzenie systemu 
zarządzania 
terenami 
inwestycyjnymi w 
granicach miasta a 
także na obszarze 
„Radomskiego 
Regionalnego 
Obszaru 
Metropolitalnego” 
 

opracowanie 
dokumentacji technicznej 
i projektowo-budowlanej 
na uzbrojenie terenów 
przemysłowych Gminy 
Miasta Radomia w 
ramach PO IG 
Poddziałania 6.2.2 
Wsparcie działań 
studyjno-koncepcyjnych 
w ramach przygotowania 
terenów inwestycyjnych 
dla projektów 
inwestycyjnych 
 

• 0 • 0 • 0 • 1 
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Wspieranie 
inicjatyw 
proekologicznych,  
poprawiających 
jakość środowiska i 
bezpieczeństwo 
ekologiczne 
 

Emisja zanieczyszczeń 
pyłowych w t/rok 
 

• 295 
 

• 131 
 

• 115 
 

• 94 
 

Emisja zanieczyszczeń 
gazowych w t/rok 
 

• 249 774 
 

• 230 653 
 

• 265 676 
 

• 269 979 
 

Odpady wytworzone w 
ciągu roku na 1 km2  
w  t 
 

• 1 258,9 
 

• 595,5 
 

• 533,0 
 

 

• 734,8 
 

Udział odpadów 
poddanych odzyskowi 
w ogólnej ilości  
odpadów 
wytworzonych w ciągu 
roku w % 

 
 

• 65,0 

 
 

• 90,1 

 
 

• 86,8 

 
 

• 94,0 
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Po analizie zestawionych danych dostrzec można postęp w wielu z porównywanych 

dziedzin. Należy zwrócić uwagę na takie wskaźniki jak: wzrost wartości 

przeciętnego wynagrodzenia brutto o 37,81 % w stosunku do 2007 roku, przyrost 

liczby mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców o 7,03 %, duży wzrost 

współczynnika komputeryzacji szkół podstawowych (wzrost o 509,68 %) ,  wzrost 

liczby miejsc w żłobkach i oddziałach żłobkowych o 548 %, wzrost liczby nowo 

zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w sektorze prywatnym o 16,95 

%, wzrost liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w 

sektorze prywatnym spółki z udziałem kapitału zagranicznego o 85,71 %.   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 

666 857 655,97 zł w 2007 r. na 1 007 366 115,96 zł w 2013 r., tj. o  51,06 %, w tym 

na : 

• transport i łączność  o 94,56 %, 

• gospodarkę mieszkaniową o 213,80 %, 

• oświatę i wychowanie o 54,53 %, 

• ochronę zdrowia o 26,41 %, 

• pomoc społeczną o  6,65 %. 

Zauważalny udział w poprawie sytuacji społeczno – gospodarczej miasta na 

przestrzeni lat 2011 – 2013 miały środki pozyskane przez miasto z Funduszy Unii 

Europejskiej z perspektywy finansowej 2007 – 2013. Wydział Funduszy Unijnych i 

Strategii w cyklu kwartalnym przedstawia na sesji Rady Miejskiej w Radomiu 

aktualną informację o projektach Unijnych Gminy Miasta Radomia i jednostek 

podległych.  

           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. 

 

CEL 1.1. 

 
CEL STRATEGICZNY - 

 Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie efektywnej polityki społecznej 

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. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu 

1. Staże u pracodawców oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej sfinansowane z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Szkolenia, prace interwencyjne oraz wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy.  
3. Aktywizacja bezrobotnych poprzez organizowanie prac społecznie użytecznych.  
Powyższe działania przyczyniły się do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych znajdujących się w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy (w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych w latach 2011 - 2013 
objęto wsparciem 6 883 osoby. W latach 2011 – 2013  staż u pracodawcy odbyło 2 086 osób. Na szkolenie 
skierowano 1 495 osób, prace społecznie użyteczne rozpoczęło 1 114 osoby, z zatrudnienia 
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subsydiowanego skorzystały łącznie 2 179 osób.  
W latach 2011 – 2013 PUP organizował targi pracy -  przedsięwzięcia, podczas których informacje o wielu 
wolnych miejscach zatrudnienia dostępne są w jednym miejscu. W targach brali udział pracodawcy, 
organizacje szkolące, urzędy pracy, organizacje pozarządowe, agencje pośrednictwa pracy i inni 
partnerzy rynku pracy. Dzięki szerokiej promocji i reklamie informacje o targach pracy docierają do 
wielu osób zainteresowanych znalezieniem pracy.  
   
Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych:  

1. Projekt systemowy „INICJATYWA” poddziałanie 6.1.3. – PO KL. Wartość ogólna projektu                
9 999 300,00 zł.  Liczba uczestników:  1 031 osób. W ramach projektu realizowano następujące 
zadania: 

• staż u pracodawcy – 4 291 916,06 zł – 739 osób, 
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej : 5 705 611,84 zł – 292 osoby. 
2. Program związany z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce  klęski 

żywiołowe. Wartość programu: 152 219,76 zł. Liczba uczestników: 31 osób.  W ramach 
programu realizowano następujące zadania: 

• zatrudnienie w ramach robót publicznych - 10 osób : 59 523,77 zł, 
• staż: 72 595,99 (20 osób), 
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 20 100,00 ( 1 osoba). 
3.  Projekt konkursowy „Profesjonalny Urząd” poddziałanie 6.1.2 PO KL. Wartość projektu:  

376 452,65 zł. W ramach projektu kontynuowało zatrudnienie 2 pośredników pracy oraz 3 
doradców zawodowych. Ponadto zorganizowano szkolenia dla 177 pracowników Urzędu. 

4. Projekt systemowy „Inicjatywa” - Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty 
dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 
zawodowej w regionie”. Podziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podniesienie 
poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”. liczba beneficjentów: 1 086 osób; zadania 
projektu: staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

5. Projekt konkursowy „Profesjonalny Urząd” Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy 
otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie 
aktywności zawodowej w regionie”. Podziałanie 6.1.2 „Wsparcie wojewódzkich  
i powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych w regionie”. Liczba beneficjentów: 200 osób; zadania projektu: finansowanie 
zatrudnienia 3 doradców zawodowych i 5 pośredników pracy, szkolenia dla pracowników PUP w 
Radomiu. 

6. Projekt konkursowy „Skuteczna Kadra” Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy 
otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie 
aktywności zawodowej w regionie”. Podziałanie 6.1.2 „Wsparcie wojewódzkich  
i powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych w regionie”; liczba beneficjentów: 15 osób; zadania projektu: finansowanie 
zatrudnienia 6 doradców zawodowych i 9 pośredników pracy. 

7. Projekt konkursowy „Mobilny Radom” Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. 
Liczba beneficjentów: 37 osób; zadania projektu: staże zawodowe w Niemczech. 

8. Projekt pilotażowy MPiPS „Twoja Kariera – Twój Wybór” dla osób do 30 roku życia  rejestrujących 
się po raz pierwszy w PUP. Liczba beneficjentów: 200 osób; zadania projektu: bon szkoleniowy, 
bon stażowy, bon na kształcenie podyplomowe, bon na kształcenie zawodowe i policealne, bon 
na zatrudnienie absolwenta szkoły wyższej, dotacja na zasiedlenie. 

9. Program „dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników”. Liczba beneficjentów: 
29 osób; zadania projektu: szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

10. Program „dla bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. liczba 
beneficjentów: 70 osób; zadania projektu: szkolenia, refundacja kosztów doposażenia stanowisk 
pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

11. Program „dla bezrobotnych do 30 roku życia”. Liczba beneficjentów: 116 osób; zadania projektu: 
staże, szkolenia, refundacja kosztów doposażenia stanowisk pracy, jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospodarczej.  

12. Program „dla bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienionych w art. 
49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”; liczba beneficjentów: 338 osób; 
zadania projektu: refundacja kosztów doposażenia stanowisk pracy, jednorazowe środki na 
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podjęcie działalności gospodarczej, liczba beneficjentów: 96 osób; zadania projektu (po stronie 
PUP): rekrutacja uczestników na szkolenia, działania informacyjne dotyczące realizacji projektu. 

13. Projekt „PI – PWP – Model Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green - Job” – 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 
6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, liczba 
beneficjentów: 30 osób; zadania projektu (po stronie PUP): rekrutacja osób na szkolenia, analiza 
rynku pracy pod kątem zielonej gospodarki. 

14. Projekt pilotażowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Partnerstwo dla Pracy”, liczba 
beneficjentów (PUP Radom) – 250 osób w tym 125 osób długotrwale bezrobotnych, 30 kobiet, 
które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia, 83 osoby powyżej 50 roku życia oraz 12 
osób niepełnosprawnych; zadania projektu: rekrutacja i skierowanie uczestnika do dostawcy 
usług. 

15. Projekt systemowy „INICJATYWA” poddziałanie 6.1.3 – PO KL , liczba uczestników: 1513 osób 
(743K i 770M). W ramach projektu realizowano następujące zadania: staż u pracodawcy: 933 
(573K i 360M); jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 580 (170K i 410M). 

16. Projekt konkursowy „Nowa Szansa” poddziałanie 6.1.1 - PO KL, liczba uczestników: 50 osób (25K i 
25M). W ramach projektu realizowano następujące zadania: indywidualny Plan Działania: 50 os. 
(25K i 25M); szkolenie z zakresu Technik Aktywnego Poszukiwania Pracy: 50os. (25K i 25M); 
szkolenia zawodowe: 50 os. (25K i 25M); staż u pracodawcy: 25 (17K i 6M). 

17. Projekt konkursowy „Skuteczna Kadra” poddziałanie 6.1.2 - PO KL. W ramach projektu 
zatrudniano 7 pośredników pracy oraz 3 doradców zawodowych. 

18. Projekt konkursowy „MOBILNY RADOM – staże dla osób bezrobotnych w Niemczech”. 8 tygodniowe 
staże organizowane w Bad Freinwalde (Niemcy). Staże w zawodach: fizjoterapeuta, opiekun 
osób, kucharz, kelner, piekarz, mechanik samochodowy, ogrodnik/florysta/technik ochrony 
środowiska, elektryk, murarz/robotnik budowlany, kamieniarz/specjalista ds. wykończeń w 
budownictwie, cukiernik, stolarz meblowy/budowlany, posadzkarz, brukarz, przedszkolanka, 
informatyk. 

19. Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia -jednorazowe środki na podjęcie 
działalności. 

20. Program na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w 
art. 49 ustawy - doposażenia miejsc pracy.  

21. Program pilotażowy „Twoja Kariera Twój Wybór”. W ramach projektu realizowano bon 
szkoleniowy; staż, szkolenia 

      
Urząd Miejski w Radomiu  

W latach objętych niniejszym Raportem 2011 – 2013 w zakresie wspierania przedsiębiorczości Urząd 
Miejski podejmował następujące działania: 

22. W ramach współpracy biznesu z nauką  -wyjazd na targi HannoverMesse. Wspólnie z miastem i 
firmami wystawiły się instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości takie jak: Agencja 
Rozwoju Przemysłu SA oraz Radomskie Centrum Innowacji i Technologii. Większość z wyżej 
wymienionych firm i instytucji należy do Radomskiego Klastra Metalowego, który reprezentuje 
interesy branży metalowej. W ramach targów zorganizowana została wizyta studentów 
Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego oraz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych, którzy 
uczestniczyli w programie Tec2You mającym na celu zapoznanie młodych ludzi z najnowszymi 
rozwiązaniami stosowanymi w przemyśle, które prezentowane są na targach HannoverMesse. 

23. stworzenie inkubatora przedsiębiorczości jako instytucji wspierającej wzrost samozatrudnienia 
wśród osób bezrobotnych, w tym absolwentów.  

24. Wspólny udział w targach ( Starostwo Powiatowe i firmy z Powiatu na targach poznańskich). 
25. Kierunek Nowoczesne Usługi Biznesowe na UTH – nawiązanie współpracy pomiędzy samorządem, 

biznesem o uczelnią. 
26. Wspólna promocja miasta i developerów posiadających wolne powierzchnie biurowe celem 

pozyskania inwestorów. 
27. Rozszerzanie terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Radom 
28. W dniu 16 stycznia 2012 roku podpisano porozumienie pomiędzy Polską Agencją Informacji i 

Inwestycji Zagranicznych SA a Gminą Miasta Radomia. Celem nadrzędnym współpracy jest 
zwiększenie szans Miasta na pozyskanie inwestorów. 

29. Wspólnie z działami gospodarczymi ambasad organizowane były różnego rodzaju wydarzenia. W 
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spotkaniach uczestniczyli m.in. członkowie Radomskiego Klastra Metalowego, Izby Przemysłowo-
Handlowej Ziemi Radomskiej, przedstawiciele BCC Loży Radomskiej i Radomskiego Centrum 
Innowacji i Technologii oraz reprezentanci i właściciele firm. Działania prowadzone były z 
przedstawicielstwami następujących państw: Wielka Brytania, Tajwan, Chiny, Iran, Niemcy, 
Rosja, USA. 

30. Realizacja projektu pn. „Przedsiębiorczość, kwalifikacje, praca – wsparcie szkoleniowo – 
doradcze i finansowe dla Radomian chcących uruchomić działalność gospodarczą” realizowany w 
ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu to 3 481 730,40 złotych, w tym, 
płatność ze środków europejskich w kwocie 2 959 470,84zł oraz dotacja celowa z budżetu 
krajowego w kwocie 522 259,56zł. 

31. Realizacja projektu pn. „Nowa szansa - aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia 
pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy” realizowany w ramach Poddziałania 8.2. 
Całkowita wartość projektu to 2 623 129,00 zł, w tym: płatność ze środków europejskich w 
kwocie 2  229 659,65 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 393 469,35 zł. Dzięki 
obu projektom powstało 86 firm, 6 osób odbyło staż, 16 osób zyskało pracę w ramach 
zatrudnienia subsydiowanego. 

32. Realizacja projektu pn. „Opracowanie Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych 
Gminy Miasta Radomia” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach poddziałania 6.2.2 Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania 
terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na 
rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Wartość 
projektu to 140 000,00 PLN. Wkład własny Gminy Miasta Radomia to 21 000,00 PLN. Kwota 
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% i wynosi 
119 000,00 PLN. 

33. Realizacja projektu pn. „Technika i nowoczesność - promocja gospodarcza Południowego 
Mazowsza” współfinansowany z EFRR w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju 
potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.7 „Promocja 
gospodarcza” RPO WM 2007-2013.  Wartość projektu: 1 007 164,99 PLN , kwota dofinansowania z 
UE: 499 956,70 PLN, kwota dofinansowania z Budżetu Gminy Miasta Radomia: 507 208,29 PLN. 

34. Urząd Miejski w Radomiu realizuje również  prace nad dostosowaniem systemu kształcenia do 
potrzeb przedsiębiorców. Przygotowany jest projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia  
dotyczący powołania Grupy Doradczej w sprawie edukacji. W skład jej wejdą: przedstawiciele 
RCIT, funduszu Black Pearls, IP-HZR, TSSE, loży Radomskiej BCC, szkół i przedsiębiorców. 
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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. 

 

W ramach celu  2 w Urzędzie Miejskim prowadzone były następujące działania: 
1. Pozyskanie przez Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” dofinansowania z NFOŚiGW w kwocie 

ponad 2 mln PLN na zadanie „Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na 
energooszczędne w 4 obiektach samorządowych instytucji kultury w Radomiu”.  

2. Remont Sali widowiskowej w  Domu Kultury „Idalin”. 
3. Organizacja imprez w ramach „Międzynarodowego Turnieju Formacji Tanecznych Open Radom” 

w DK „Borki”.  
4. Utworzenie w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych „Łaźnia” oddziału American Korner. 
5. Wprowadzenie w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych „Łaźnia” od 2011 r. konkursu dla 

młodych projektantów odzieży Radom Fashion Show, od 2012 r. nowych Programów 
promujących Kultury innych narodów, od 2013 r. kino letnie na fontannach. 

6. Kontynuacja imprez cyklicznych w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”, w tym 
Festiwalu Filozofii Okna, rekonstrukcji historycznych, Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek. 

7. Modernizacja Teatru Powszechnego w Radomiu – termomodernizacja, remont elewacji i 
iluminacja budynku, utworzenie sceny Kotłownia, doposażenie sceny Fraszka). 

8. Kontynuacja w Radomskim Teatrze Powszechnym Międzynarodowego  Festiwalu 
Gombrowiczowskiego.  

9. Rozwój Radomskiej Biblioteki Publicznej – od 2011 r. realizacja projektu Mazowiecki System 
Informacji Publicznej II, w ramach  którego MBP otrzymała sprzet komputerowy i  
oprogramowanie  oraz rozpoczęto tworzenie bazy tematycznej „Katalog zabytków”. Utworzenie 
i wyposażenie pracowni digitalizacji zbiorów, wprowadzenie na serwer RBC ponad 18 tys. 
zbiorów.  

10. 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.). 

11. Nowe przedsięwzięcia kulturalne: od 2012 r. Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Krzysztofa 
Pendereckiego  „Arboretum” prowadzony przez Radomską Orkiestrę Kameralną. 

12. Sporządzenie i uchwalenie przez radę Miejską Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 
2013 – 2016. 

13. Aktualizacja  Gminnej Ewidencji zabytków. 
14.  
15. Budowa kamienicy usługowej przy ul. Szewskiej 10 w Radomiu. 
16. Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez remont i przebudowę zabytkowego 

budynku Kamienicy Starościńskiej na ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem. 
17. Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej w Radomiu wraz z wymianą wyposażenia na 

energooszczędne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
18. Regulacja stanów prawnych nieruchomości położonych na terenie „Starego Miasta” i „Miasta 

Kazimierzowskiego”. 
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19. Zagospodarowanie nieruchomości Gminy Miasta Radomia położonych na ww. terenach poprzez 
sprzedaż i nadzorowanie realizacji harmonogramów remontu lub przebudowy sprzedanych 
nieruchomości. 

20. Budowa krytej pływalni Neptun  
21. Budowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego przy ul. Narutowicza. 
22. Budowa biura informacji turystycznej CIT przy ul. Rwańskiej 16. 
23. Realizacja projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja zabytkowych parków miejskich Stary 

Ogród, Leśniczówka i im. T. Kościuszki Radomiu” dofinansowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 2007 – 2013 – Działania 5.2 Rewitalizacja miast. Projekt opracowany w 
2009 przez Wydział Funduszy Unijnych i Strategii. 

Port Lotniczy Radom 
24. Współorganizacja imprezy o charakterze międzynarodowym „Air Show 2011” i „Air Show 2013”. 
25. Budowa budynku dla obsługi imprezy o charakterze międzynarodowym „Air Show 2013”. 

 
 

CEL 1.3. 

 
CEL STRATEGICZNY - 

 Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie efektywnej polityki społecznej 
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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. 

 

1. W ramach celu  3 w latach 2011 – 2013  w Urzędzie Miejskim prowadzone były następujące 
działania: 

2. Realizacja projektu dofinansowanego w ramach POKL, Priorytetu IX, Działania 9.2 „Grunt to 
dobry zawód, zawód na dobrym gruncie – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów 
radomskich szkół zawodowych  w latach 2009-2011”. W projekcie wzięło udział  1 666 uczniów 
z 5 szkół zawodowych, które przeprowadziły zajęcia wyrównawcze i dodatkowe z przedmiotów 
ogólnych i zawodowych, 2 szkół, które przetestowały nowe innowacyjne formy nauczania i 
oceniania, cechujące się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. 

3. Realizacja projektu dofinansowanego w ramach POKL, Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 
9.1.2 „Wiedza szansą na lepszy start- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów 
radomskich liceów ogólnokształcących w latach 2009-2012”. W projekcie wzięło udział  1913 
osoby z 8  liceów ogólnokształcących, które przeprowadziły zajęcia wyrównawcze i dodatkowe 
przygotowujące do matury. 546  uczniów otrzymało doradztwo zawodowe, 290 uczniów wzięło 
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udział w zajęciach z przedsiębiorczości; 2720  uczestniczyło w  zajęciach z nauk matem-
przyrodniczych; 400  uczestniczyło w zajęciach z języków obcych,  104 w zajęciach z 
informatyki, 104 w zajęciach specjalistycznych (warsztaty plastyczne).  

4. Realizacja projektu dofinansowanego w ramach POKL, Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 
9.1.2 „Wiedza to podstawa – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich 
podstawówek w latach 2009-2011”. W projekcie wzięło udział 2030 z 12  szkół podstawowych, 
które przeprowadziły zajęcia wyrównawcze i dodatkowe, w tym 302  uczniów objętych pomocą 
logopedyczną, 797 uczniów objętych wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, 940 
uczestników zajęć z nauk matem-przyrodniczych,  616 uczestników zajęć z języków obcych,  
262 uczestników zajęć wyrównawczych z informatyki.  

5. Realizacja projektu dofinansowanego w ramach POKL, Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 
9.1.2 „Krok w lepsze jutro –zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic 
radomskich gimnazjów w latach 2011-2013”.   

6. Realizacja projektu dofinansowanego w ramach POKL, Priorytetu IX, Działania 9.3 „Kształcenie 
ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro”. W ramach projektu 160  osób dorosłych w wieku 25-
64 lata uczestniczyło w kształceniu ustawicznym, 100 osób w wieku 18-64 lata uczestniczyło w 
zajęciach dodatkowych, 60  osób skorzystało z porad nt ścieżki kształcenia formalnego, 120 
uczestniczyło w seminarium, do 10 000 osób w wyniku kampanii promocyjnej dotarła 
informacja nt korzyści z kształcenia ustawicznego.  

7. Realizacja projektu dofinansowanego w ramach POKL, Priorytetu IX, Działania 9.2 „Dobry 
zawód – lepsza przyszłość; zajęcia dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w 
latach 2011-2013”.  

8. Realizacja projektu dofinansowanego w ramach POKL, Priorytetu IX, Działania 9.1 
„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III radomskich szkół podstawowych”. 

9. Realizacja projektu systemowego "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w 
szkołach podstawowych" dofinansowanego w ramach PO KL, Priorytet IX, Działania 9.1, 
Poddziałania 9.1.2.  

10. Utworzenie  Kuźni Artystycznej przy  Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr”.  
11. Prowadzenie w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych „Łaźnia” spotkań i wykładów na temat 

prezentowanych w galerii wystaw; udostępnianie sceny dla utalentowanej młodzieży szkolnej; 
szkolenia dla nauczycieli i młodzieży w zakresie języka angielskiego oraz kultury 
amerykańskiej.  

12. Współorganizacja przez Radomski Teatr Powszechny przeglądów teatralnych teatrów 
amatorskich.  

13. Prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną teatrzyku dziecięcego;  organizacja imprez 
promujących czytelnictwo; organizacja konkursów literackich i plastycznych dla dzieci i 
młodzieży. 

14. Wspieranie inwestycji  w zakresie poprawy infrastruktury szkół i przedszkoli: 
15. Rozbudowa PSP nr 18  przy ul. Ofiar Firleja,  
16. Termomodernizacja budynku PG Nr 12 przy ul. Kruczej,  
17. Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Kościuszki,  
18. Termomodernizacja dachu budynku PG Nr 11 przy ul. Kujawskiej,  
19. Przebudowa budynku PSP nr 23 przy ul. Gajowej,  
20. Termomodernizacja budynku PSP nr 32 przy ul. Jarzyńskiego,  
21. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Wierzbickiej,  
22. Przebudowa sanitariatów w PG nr 3 przy ul. Czarnoleskiej,  
23. Przebudowa wjazdu i infrastruktury na terenie IV LO im. T. Chałubińskiego przy ul. Mariackiej, 
24. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Śniadeckich.  
25. Przebudowa sali gimnastycznej w PSP nr 17 przy ul. Wierzbickiej. 
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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. 

 

W ramach celu  4 w latach 2011 – 2013  w Urzędzie Miejskim prowadzone były następujące 
działania: 
1. Realizacja projektu pn. „Rewitalizacja młodych ludzi – nasza przyszłość”. realizowanego przez 

Gminę Miasta Radomia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I – 
Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 – systemowe wsparcie instytucji pomocy i 
integracji społecznej. Okres realizacji programu: od:03.10.2011 do: 31.12.2012   
Projektem objęte były przede wszystkim osoby, które przerwały kształcenie na poziomie 
podstawowym i gimnazjalnym oraz z innych przyczyn zagrożone wykluczeniem społecznym, 
młodzież zagrożona uzależnieniami, ryzykiem konfliktu z prawem, sprawiająca problemy 
wychowawcze, młode mamy, które po urodzeniu dziecka czują się zagubione i mają problemy w 
określeniu swojej ścieżki życiowej. 

2. Realizacja projektu pn. „Wracam do pracy  – wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego mieszkańców Radomia w latach 2012 – 2014”, realizowanego przez 
Gminę Miasta Radomia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna,  Działanie 1.5 Wspieranie 
rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Celem projektu było  ułatwienie 51 
kobietom i 3 mężczyznom, rodzicom dzieci w wieku 0,5-3 lata, zamieszkałym w Radomiu, 
zatrudnienia lub powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci 
poprzez zapewnienie 35 bezpłatnych miejsc w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasta 
Radomia. 

3. Prowadzenie przez Dom Kultury „Idalin” Świetlicy Środowiskowej Uśmiech; współpraca z Klubem 
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Seniora, Centrum Aktywności Lokalnej, Radomskim Bankiem Żywności, Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej i Caritas.  

4. Współpraca Radomskiego  Klubu Środowisk Twórczych „Łaźnia” z organizacjami pozarządowymi, 
w tym także tymi, które posiadają siedziby w Klubie, tj. Stowarzyszenie Literackie „Łuczywo”, 
PTN O/Radom, TKT O/Radom.  

5. Wspieranie przez Radomski Teatr Powszechny Warsztatów Teatralnych Dzieci i Młodzieży z 
Zespołem Downa; współpraca z Warsztatem Terapii Zajęciowej i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – 
Wychowawczym, etc. .  

6. Prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną teatrzyku dziecięcego;  organizacja imprez 
promujących czytelnictwo; organizacja konkursów literackich i plastycznych dla dzieci i 
młodzieży. 

7. Tworzenie warunków dla rozwoju infrastruktury zapewniającej zdrowe i efektywne spędzanie 
wolnego czasu dzieci i młodzieży, w tym: 

• Budowa nowych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy PSP nr 1, PSP nr 21, 
PSP nr 23, PSP nr 25, PSP nr 29, 

• Modernizacja placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy PSP nr 9, PSP nr 28, 
PSP nr 32, PSP nr 34,  

• Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy PG nr 6 
przy ul. Sadkowska,  

• Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy PG nr 5 
przy ul. Warszawskiej,  

• Budowa nowych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” w PSP nr 2, PSP nr 5, PSP 
nr 6, PSP nr 7, PSP nr 20, PSP nr 24, PSP nr 33, 

• Budowa nowych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy PSP nr 13, PSP nr 
18, PSP nr 19, PSP nr 31. 

8. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie rozwoju sektora pozarządowego 
zwłaszcza w zakresie merytorycznym (jakości świadczonych usług) oraz technicznym, w tym: 

• udzielono 340 porad prawnych pro bono dla radomskich organizacji i grup inicjatywnych, 
• przeprowadzono 38 nieodpłatnych szkoleń, w których udział wzięło 700 osób, 
• przeprowadzono działania integrujące i promujące  środowisko trzeciego sektora: spotkania 

wigilijne, Piknik NGO, kiermasze świąteczne Warsztatów Terapii Zajęciowych, świetlic 
socjoterapeutycznych i podopiecznych pedagogów ulicznych, 

• pomoc przy rozliczaniu PIT-ów dla 593 podatników, 
• zorganizowano coroczne konkursy „Dobre praktyki”, „Darczyńca Roku”, „Dobroczyńca Roku”,  
• współpraca z Fundacją ACADEMIA IURIS w zakresie udzielania bezpłatnych porad prawnych 

mieszkańcom Radomia będących w trudnej sytuacji finansowej,  
• coroczne udostępnianie ok. 30 organizacjom pozarządowym lokali lub nieruchomości bez 

ponoszenia opłat czynszu lub z bonifikatą 84% i 50%.  
• 276 patronatów Prezydenta Miasta Radomia udzielonych na wydarzenia kulturalne, sportowe, 

edukacyjne, naukowe, zdrowotne i prospołeczne organizacji pozarządowych. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu 

9. Wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi, w tym całodobowych rodzinnych placówek 
opiekuńczo – wychowawczych, żłobków i przedszkoli: utworzono 4 zawodową rodzinę 
zastępczą pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego; 3 zawodowe wielodzietne rodziny 
zastępcze zostały przekształcone w rodzinne domy dziecka; 3 niezawodowe rodziny zastępcze 
zostały przekształcone w zawodowe rodziny zastępcze. W latach 2011 – 2013 przez Gminę  
Miasta Radomia dofinansowano organizację i  sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 przez niepubliczne żłobki na terenie miasta Radomia kwota 3 146 000 zł  dla ogółem 390 
dzieci. 

10. Działania osłonowe czy też naprawcze skierowane do osób zagrożonych lub wykluczonych -
zorganizowanie 3 edycji Klubu Integracji Społecznej, w których uczestniczyło łącznie 71  os.  

11. Organizacja prac społecznie użytecznych, których celem jest aktywizacja społeczno – 
zawodowa osób bezrobotnych, nie mających uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych – 1 112 
osób w latach 2011 – 2013. 

12. Projekt systemowy pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowany z EFS w 
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ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji 
społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 
7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W 
projekcie w latach 2011 – 2013 uczestniczyło ogółem 594 osoby, w tym głównie: osoby 
bezrobotne, niepełnosprawne  i usamodzielniający się wychowankowie z rodzin zastępczych 
i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Celem projektu było zwiększenie aktywności 
społecznej i zawodowej klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będących  w wieku 
aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

13. Opracowanie  i wdrożenie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na lata 2011 – 2015  przyjętego 
uchwałą Nr 77/2011 Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2011 roku. 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. 

14. Opracowanie  i wdrożenie Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc  w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na lata 2013 – 2015  
przyjętego uchwałą Nr 514/2013 Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2013 roku. Program 
oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej stanowi 
integralną część systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jaki funkcjonuje na terenie 
Gminy Miasta Radomia. Zadaniem programu jest uzupełnienie różnych form interwencji 
prawnych    i administracyjnych podejmowanych wobec sprawców. 

15. Opracowanie i wdrożenie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014, 
przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu  Nr 413/2012 z dnia 29 października 2012 
roku. Celem  programu  jest stworzenie warunków wsparcia dla rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych poprzez zbudowanie 
zintegrowanego systemu pomocy.  

16. Opracowanie i wdrożenie Powiatowego  Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-
2014 (przyjęty uchwałą Nr 412/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.10.2012 roku). 
Program posłużył do usystematyzowania i ukierunkowania działań oraz ustaleniu priorytetów 
i zakresu prowadzonej działalności na rzecz rozwoju pieczy zastępczej na terenie Miasta 
Radomia, o których mowa wyżej. 

17. Opracowanie i wdrożenie „Programu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i 
rodziną w Radomiu na lata 2011 – 2015” przyjętego Uchwałą Nr 76/2011 Rady Miejskiej w 
Radomiu z dnia 28.02.2011 roku. 

18. W ramach Program Aktywności Lokalnej dla miasta Radomia na lata 2008 – 2013 roku w 
latach 2011 – 2013 zorganizowano poniższe imprezy: 

• 104 festyny rodzinne,  
• 167 pikników sąsiedzkich i spotkań integracyjnych,  
• 186  imprez okolicznościowych np.: z okazji świat, Dni Sąsiada,  zabaw choinkowych 

i karnawałowych dla dzieci.                
19. Działania z zakresu rehabilitacji zawodowej w latach 2011-2013 skorzystało łącznie 99 

niepełnosprawnych mieszkańców miasta Radomia. 
20. Działania w zakresie rehabilitacji Społecznej, np. Warsztaty Terapii Zajęciowej    (łącznie 

dofinansowano 15 warsztatów dla 510 uczestników).      Z zakresu rehabilitacji społecznej w 
2011-2013 roku skorzystało łącznie 7792 mieszkańców miasta Radomia. Kontynuacja działań 
w zakresie tworzenia ośrodków wsparcia  dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 
marginalizacją i wykluczeniem, dla osób niepełnosprawnych i dla seniorów.  

21. W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w latach 2011 – 2013 
zrealizowano zadania na kwotę 7 873 163,00 zł, w tym: program terapeutyczny dla osób 
uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, działalność Klubu Abstynentów Wzajemnej 
Pomocy „Victoria”, działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, wypoczynek dla dzieci i 
młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem, program korekcyjny dla sprawców przemocy 
domowej, etc.  

22. W zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania i Zwalczania narkomanii w latach 2011 – 
2013 zrealizowano zadania na kwotę 205 000,00 zł.  

23. W zakresie profilaktyki zdrowia zrealizowano zadania w latach 2011 – 2013 na kwotę 
502 991,00 zł.  
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Radomski Szpital Specjalistyczny  im. T. Chałubińskiego 
24. Zadania wykonane z dotacji Gminy Miasta Radomia w latach 2011-2013 na kwotę 

23 083 267,51 zł: 
• Zakup wyposażenia medycznego i biurowego oraz mebli medycznych dla potrzeb 

budowanego  Pawilonu Ginekologiczno- Położniczego Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego- stanowiącego pierwsze wyposażenie, 

• Przebudowa pomieszczeń w istniejącym budynku Poradni Specjalistycznych przy ul. 
Lekarskiej 4 RSzS wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i wyposażeniem, 

• Zakup sprzętu i aparatury medycznej, w tym:  aparat do krioterapii,  kompresor do unitu 
stomatologicznego, głowica do aparatu USG oka,  monitor rzutu serca, fotokoagulator 
argonowy, rejestratory holterowskie – 5 szt.,  kardiostymulator zewnętrzny, aparat EEG,  
unit stomatologiczny, automatyczny system do izolacji i określenie lekowrażliwości prątków 
gruźlicy, myjnia do endoskopów,  cyfrowy system do archiwizacji danych artroskopu,  
aparat do magnoterapii impulsowym polem niskiej częstotliwości – 2 szt. 

• Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów cieplnych  
w RSzS, 

• Zorganizowanie i przeprowadzenie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko 
pneumokokom u dzieci z grup podwyższonego ryzyka zdrowotnego mieszkańców Radomia, 

• Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii 1 Dnia i 
Odcinkiem Alergologii wraz z wyposażeniem, 

• Zakup sprzętu i aparatury medycznej, w tym aparatu RTG z ramieniem C, 
• Informatyzacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z udostępnieniem Publicznych 

Punktów dostępu do Internetu, 
• Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb 

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, w tym: cyfrowego zestawu RTG i zestawu do 
litotrypsji, 

• Adaptacja pomieszczeń mieszczących się w budynku byłego Oddziału Ginekologiczno- 
Położniczego na potrzeby Poradni Leczenia Uzależnień, 

• Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego ( stół operacyjny wraz z fotelem operatora,  
respirator – 5 szt.,  videokolonoskop z wyposażeniem,   pantomograf, pompa infuzyjna 
dwustrzykawkowa -12 szt., respirator elektryczny 2 szt., unit stomatologiczny, USG 
kardiologiczne dziecięce, modernizacja systemów uzdatniania wody poprzez zakup aparatu 
z automatyką do odwróconej osmozy wraz z jego montażem  i instalacją  nowej linii 
dystrybucyjnej wody, aparat do hemodializy - 4 szt., aparat do znieczulenia ogólnego – 3 
szt., respirator elektryczny II , defibrylator – 3 szt.,  materace do łóżek szpitalnych – 40 szt.,  
videogastroskop z torem wizyjnym, wielofunkcyjny stół do ćwiczeń manualnych ręki, aparat 
do terapii ultradźwiękami, lampa bezcieniowa zabiegowa,  łóżka szpitalne wraz z szafkami- 
40 szt., zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania – 2 szt., kardiomonitor – 2 szt., aparat 
RTG stomatologiczny, aparat EKG 2 szt., mikser recepturowy automatyczny, stół 
rehabilitacyjny do terapii manualnej, cieplarka z atmosferą CO2 z butlą gazową, chłodziarka 
do przechowywania krwi), 

• Zakup i dostawa wyposażenia dla kuchni głównej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 
wraz z odtworzeniem systemu wentylacji, 

• Zakup wyposażenia dla potrzeb nowo wyremontowanych pomieszczeń poradni leczenia 
uzależnień, 

• Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów cieplnych w RSzS - 
zakup i montaż urządzeń zmniejszających zużycie energii elektrycznej.  

 
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego 

25. W latach 2011 – 2013 dokonano niżej wymienionych inwestycji z udziałem dofinansowania ze 
strony Gminy Miasta Radomia na kwotę 1 675 394,18 zł: 

• Zakup sprzętu medycznego: Pulsoksymetr z detektorem CO2 oraz alarmami - 8 szt., 
• Zakup zestawów komputerowych - 11 szt., 
• Modernizacja instalacji elektrycznej budynku RSPR, 
• Termomodernizacja budynku RSPR, 
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• Modernizacja łączności przewodowej i radiołączności, 
• Zakup ambulansu - 1 szt., 
• Zakup ambulansu z częściowym wyposażeniem medycznym - 1 szt., 
• Modernizacja systemu teletechnicznego związanego z rozszerzeniem rejonu operacyjnego 

Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego województwa mazowieckiego (rejestrator 
rozmów, rozbudowa centrali telefonicznej Nexpan S), 

• Rozbudowa instalacji teletechnicznych w związku z przeniesieniem Centrum 
Dyspozytorskiego RSPR do KM PSP przy ul Traugutta 56, 

• Rozbudowa instalacji radiołączności Kanału Ogólnopolskiego, 
• Zakup inkubatora transportowego dla noworodków - ATOM z wyposażeniem do transportu 

karetką wraz z nawilżaczem - 1 szt. ,; Elektrokardiograf MrGrey  - 1 szt.; pozyskanie 
zestawu Infant Flow SiPAP dla noworodków  - 1 szt.; dozownik tlenku azotu 1-szt.; 
Aktywacja opcji IBP do pomiaru ciśnienia modernizacja defibrylatora PIC 50 - 1 szt., 

26. W latach 2011 - 2013 pracownicy Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 
nieodpłatnie zabezpieczali od strony medycznej przebieg 35 imprez miejskich: sportowych, 
szkolnych, charytatywnych oraz festynów szkolnych (2011 r. – 21, 2012 r. – 22, 2013 r.- 25). 

 

 

CEL 1.5. 

 
CEL STRATEGICZNY - 

 Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie efektywnej polityki społecznej 
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CELE OPERACYJN E 

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. 

 

W ramach celu  5 w latach 2011 – 2013  w Urzędzie Miejskim prowadzone były następujące 
działania: 
1. Systematyczna rozbudowa systemu monitoringu miejskiego . W latach 2011 – 2013 instalacja 6 

kamer i modernizacja  monitoringu na osiedlu Ustronie, ulica Planty i Żeromskiego / 
Traugutta w postaci montażu 6 kamer  oraz inne działania modernizacyjne (zakup 2 kamer 
zapasowych, dostawa stanowiska do zgrywania materiału wizyjnego, dostawa zestawu dla 
łączności radiowej pomiędzy Strażą Miejską a centrum Monitoringu Miejskiego). Na koniec 
2013 roku system monitoringu wizyjnego w Radomiu liczył 67 kamer.  

2. Działania Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto”, w tym w oparciu o 6 podstawowych 
Programów: Bezpieczna Ulica, Przyjazna szkoła, Szczęśliwa Rodzina, Moje Osiedle, 
Bezpieczny i Racjonalny Ruch Drogowy i Bezpieczny Senior.  

3. Inwestycje w rozwój kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście:  
• szkolenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 2011 rok/ 2 szkolenia/37 osób; 

2012 /1 szk./23 osoby; 2013r./1 szk./26 osób 
• Szkolenie pracowników ds obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego gmin 

(pracownicy WBiZK) – 2011/5 osób; 2012r/4 osoby; 2013r./2 osoby 
• trening Systemu Wczesnego Ostrzegania  - 2011/ 6 osób; 2012r./ 13 osób ( pracownicy 

Urzędu) 
4. Rozbudowa infrastruktury i wyposażenia jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w 

mieście, np. dofinansowanie zakupu 3 samochodów osobowych w policyjnej wersji 
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„nieoznakowany” dla potrzeb KM Policji w Radomiu,  sfinansowanie zakupu aparatu 
fotograficznego oraz kamery video wraz z osprzętem w celu poprawy jakości realizacji 
zadań, dofinansowanie przez Gminę zakupu 2 samochodów osobowych w policyjnej wersji 
nieoznakowany, dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznania zagrożeń 
wyposażonego w sprzęt kontrolno - pomiarowy oraz zakup samochodu gaśniczego – cysterna 
pożarnicza. 

 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 

5. W celu poprawy sprawności i efektywności prowadzonych akcji  przez KM PSP – 
dofinansowano zakup wielofunkcyjnego urządzenia z ładowarką z wymiennymi narzędziami 
roboczymi wraz z lawetą służącą do transportu urządzenia.(144 tys. zł),  dofinansowano 
„Zakup specjalnego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego - wsparcia akcji ratowniczo - 
gaśniczych”  - 149 tys. zł,  dofinansowano zakup lekkiego samochodu rozpoznania zagrożeń 
wyposażonego w sprzęt kontrolno - pomiarowy – 30 tys. zł. oraz zakup samochodu 
gaśniczego – cysterna pożarnicza – 215 tys. z 

6. Systematyczne dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego do likwidacji skutków zagrożeń 
podejmowanych przez PSP- zakupiony sprzęt służy minimalizowaniu zagrożeń w kwestii 
życia ludzkiego i strat materialnych – 95 tys. zl. 

7. Zakończono realizację zadania „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla potrzeb 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu w celu zwiększenia skuteczności 
działań ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych na terenie południowego 
Mazowsza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
realizowanego w ramach Priorytetu IV: „Środowisko, Zapobieganie Zagrożeniom i 
Energetyka” Działania 4.4. „Ochrona Przyrody, Zagrożenia, Systemy Monitoringu” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Wartość 
projektu: 3 966 000 PLN. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego stanowiła 85% wartości projektu: 3 371 100 PLN.  Wkład środków własnych 
Gminy 120 tys. zł.                                                                                                                   

Port Lotniczy Radom 

8. Utworzenie Straży Ochrony Lotniska (SOL) 
9. Utworzenie Lotniskowej Straży Pożarnej. 
10. Zakup wozu bojowego dla Lotniskowej Straży Pożarnej. 

 
  
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. 
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W ramach celu  1.6 w latach 2011 – 2013  w Urzędzie Miejskim prowadzone były następujące 
działania: 

1. Organizacja wraz z Agencją Rozwoju Mazowsza konferencji pn.: „Atrakcyjność Inwestycyjna 
Ziemi Radomskiej”,  

2. organizacja dni otwartych w lokalnych firmach pn.: „Innowacyjność w spawalnictwie”,  
3. organizacja stoiska i prezentacja potencjału radomskiego przemysłu podczas 

międzynarodowych pokazów lotniczych AIRSHOW,  
4. organizacja dla dziennikarzy Dni Otwartych w radomskich firmach,  
5. ścisła współpraca z lokalnymi instytucjami skupiającymi przedsiębiorców jak Izba Przemysłowo-

Handlowa Ziemi Radomskiej, Business Centre Club, Cech Rzemiosł Różnych, Radomski Klaster 
Metalowy, Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu,  

6. współorganizacja Dni Służby Celnej w Radomiu,  
7. uczestnictwo w Pikniku Naukowym,  
8. współorganizacja wydarzenia X-lecie Radomskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej,  
9. wizyta przedstawicieli miasta wraz z delegacją 20 radomskich przedsiębiorców i reprezentanta 

UTH w rzeszowskiej Dolinie Lotniczej w celu podjęcia współpracy i omówienia rozwoju 
przemysłu lotniczego w ośrodkach zlokalizowanych poza Doliną Lotniczą,  

10. organizacja Radomskiego Spotkania Dyplomatów, którego celem było zaprezentowanie oferty 
inwestycyjnej miasta przedstawicielom zagranicznych instytucji i ambasad,  

11. Promocja miasta w VI i VII Forum Outsourcingu oraz Gali Outsourcing Stars podczas której 
Radom został wyróżniony w kategorii: „Miasto - City Outsourcing Star – największa liczba 
wydarzeń outsourcingowych wspieranych przez miasto w roku 2013”,  

12. bieżąca współpraca z agencjami rządowymi (PAIIZ, ARMSA, ARP) w zakresie promocji i 
pozyskania inwestorów,  

13. udział w misji gospodarczej do Francji na zaproszenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych oraz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Paryżu, której celem 
było przedstawienie oferty inwestycyjnej, takim firmom jak CAP Digital, Alcatel, Sagem,  

14. udział miasta Radomia wraz z lokalnymi firmami w jednych z największych targów branży 
metalowej, produkcyjnej i nowoczesnych technologii – Hannover Messe,  

15. nawiązanie współpracy z Magdeburską Izbą Gospodarczą,  
16. realizacja projektu „Technika i nowoczesność - promocja gospodarcza Południowego 

Mazowsza” dofinansowanego kwotą  499 956,70 zł Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego, Priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału 
innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działania 1.7 Promocja gospodarcza. Projekt 
obejmował zorganizowanie dla przedsiębiorców (10 firm) uczestnictwa w targach oraz imprezie 
targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy połączonych z misjami gospodarczymi, 
organizację targów oraz imprezy targowo-wystawienniczej promujących przedsiębiorców 
połączonych misjami gospodarczymi – Bruksela, Belgia (udział 20 firm z południowego 
Mazowsza), promocję Mazowsza na forum europejskim – opracowanie i zakup materiałów 
promocyjnych oraz utworzenie serwisu internetowego o tematyce gospodarczej. 

17. Organizacja przez Dom Kultury „Idalin”  festynów i pikników osiedlowych oraz  cyklu imprez 
integracyjnych  „Życie zaczyna się po 50 – tce”.  

18. Organizacja przez Miejski Ośrodek  Kultury „Amfiteatr” imprez ogólnopolskich,  m.in. cykl 
„Spotkajmy się na Żeromskiego”.  

19. Organizacja przez Dom Kultury „Borki” Festynów  Rodzinnych, Pikniku Naukowego i innych 
imprez okolicznościowych. 

20. Organizacja przez Miejska Bibliotekę Publiczną imprez ogólnopolskich , np. konkurs o tytuł 
Radomskiego Mistrza Ortografii Polskiej. 

21. Prowadzenie kampanii medialnych i informacyjnych na rzecz promocji miasta Radomia i 
informowania społeczeństwa: bezpłatna gazeta Radom.pl – Radomski Magazyn Samorządowy”, 
telewizyjny program informacyjny  „Magazyn samorządowy”, radiowy program informacyjny 
„Radomski Magazyn Samorządowy”, radiowy program „Precyzyjnie o Radomiu”, DNI Radomia, 
budżet obywatelski, opracowanie i wprowadzenie nowej strony internetowej miasta Radomia,  

22. Organizacja  eventów i akcji promocyjnych, w tym: Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show 
Radom, Radomski Piknik Naukowy, Pięciobój Precyzyjny, stoisko promocyjne Radomia w Galerii 
Słonecznej, imprezy historyczne , kulturalne i wystawiennicze, występy zawodników 
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sportowych w barwach miasta, City placement, Wiosna studencka, Radomskie Spotkania 
Dyplomatów,   

23. Współpraca z miastami partnerskimi – Kongres Miast Partnerskich w Magdeburgu, wizyta 
delegacji z HUZHOU, z Tacyuan, współpraca z Fundacja Polish Orphans Charity w Kanadzie, 
współpraca z miastem Stara Zagora, z samorządem Rejonu Wileńskiego, z Ploesti.  

24. Przygotowywanie materiałów promocyjnych i reklamowych miasta Radomia: gadżety, 
publikacje, plany miasta, kalendarze, puchary, statuetki, nagrody rzeczowe, kasetony z 
herbem miasta. 

25. Prowadzenie multimedialnych kanałów promocyjnych Miasta Radomia, strona www.radom.pl, 
www.airradom.pl, facebook, twister, goldenline, youtube, printerest, instagram, flick, 
platforma sms-owa. 

26. Uruchomienie mobilnej aplikacji „Radom Mobile”. 
 

 
 
 
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 

C
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L 
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U
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O

W
Y
 

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. 

 
 
W ramach celu  2.1 w latach 2011 – 2013  w Urzędzie Miejskim prowadzone były następujące 
działania: 

1. Zaawansowane porozumienia z RCiT w zakresie kształcenia kadr, zdolnych pracować w 
sektorze B+R. 

2. Misje gospodarcze Gminy, przedsiębiorstw i RCiT  w zagranicznych parkach technologicznych 
i  innowacyjnych – przejmowanie najlepszych wzorców. 
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3. Wsparcie przedsiębiorstw rozwijających działalności B+R poprzez udostępnienie terenów 
inwestycyjnych, pomoc w zakresie realizacji procesów inwestycyjnych.  

4. Opracowanie systemu zwolnień z podatków lokalnych dla podmiotów wdrażających 
innowacje lub z sektora B+R. 

5. Przyjęcie  zasady wyboru inwestorów, którym Gmina wydzierżawi tereny inwestycyjne        
(jednym z kryteriów jest innowacyjność projektu lub działalność w sektorze B+R). 

6. Uruchomienie programu “Ambasador Marki Radom”, który uwzględnia wyróżniającą się 
działalność gospodarczą lub wytwarzane produkty i/lub usługi na terenie Radomia. 

7. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu, współpraca m.in. z  Izbą Przemysłowo – Handlową 
Ziemi Radomskiej, Radomskim Klastrem Metalowym, Lożą Radomską BCC, organizacja X-
lecia Radomskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wydarzenie 
zrealizowane wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu SA oraz Agencją Rozwoju Mazowsza SA. 

8. Wspólna z ARMSA  konferencja pn. Atrakcyjność Inwestycyjna Ziemi Radomskiej. 
9. Seminarium, przeprowadzone przez specjalistów PAIIZ z udziałem Pani Wiceprezes Anny 

Polak - Kocińskiej, w zakresie : ”Przygotowanie oferty inwestycyjnej i obsługa inwestora” 
10. Udział w „VI Forum Outsourcingu” w Hotelu Sheraton w Sopocie, organizowanej przez 

największe stowarzyszenie skupiające firmy z branży BPO/SSC – ABSL 
11. Uczestnictwo w misji gospodarczej do Francji zorganizowanej przez Polską Agencję 

Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady 
RP w Paryżu. 

12. W czerwcu 2013r. Biuro Obsługi Inwestora w znaczący sposób włączyło się w Organizację II 
Radomskiego Spotkania Dyplomatów. Obok profesjonalnego przygotowania i prowadzenia 
stoiska wystawienniczego prezentującego zarówno miasto jak i radomskich przedsiębiorców 
zrzeszonych w Radomskim klastrze metalowym, prowadzone były rozmowy o inwestycjach z 
Wiceprezes PAIIZ oraz Dyrektor Loży Radomskiej BCC. 

13. Organizacja spotkań z udziałem przedstawicieli dyplomatycznych i w placówkach 
dyplomatycznych: Wizyta gospodarcza delegacji miasta pod przewodnictwem Prezydenta w 
Huzhou oraz Taoyuan – wrzesień 2013r.; Wizyta w Amerykańskiej Izbie Przemysłowo-
Handlowej – luty 2013; Wizyta Ambasadora Wielkiej Brytanii – kwiecień 2013; Wizyta 
Ambasadora Chin  - maj 2013; Wizyta Ambasadora Taiwanu - kwiecień 2013; Wizyta 
delegacji Islamskiej Republiki Iranu  - maj 2013; Wizyta Dyrektora sekcji Handlowej 
Ambasady Wielkiej Brytanii – lipiec 2013; Udział przedstawicieli Biura w Polsko – Tajwańskim 
seminarium gospodarczym - 3 października 2013; Wspólna konferencja z Polsko-
Kazachstańską Izbą Handlowo-Przemysłowa oraz Agencją Rozwoju Mazowsza SA; Wizyta 
przedstawicieli miasta Huzhou 31 października 2013r. Zorganizowano spotkania w 
radomskim oddziale  Agencji Rozwoju Przemysłu – zarządzającym Tarnobrzeską Specjalną 
Strefą Ekonomiczną oraz z przedsiębiorcami, zrzeszonymi w Izbie Przemysłowo-Handlowej 
Ziemi Radomskiej i BCC. 

14. Porozumienie pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., a Gminą 
Miasta Radomia o  współpracy na rzecz zwiększenia szans Miasta na pozyskanie inwestorów. 

15. Projekt „Przedsiębiorczość, kwalifikacje, praca – wsparcie szkoleniowo – doradcze i 
finansowe dla Radomian chcących uruchomić działalność gospodarczą” realizowany w 
ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu to 3 481 730,40 złotych, 
w tym: płatność ze środków europejskich w kwocie 2 959 470,84zł, dotacja celowa z 
budżetu krajowego w kwocie 522 259,56zł. Projekt adresowany do pracujących (41 osób) i 
niepracujących (26 osób), którzy zamieszkują Gminę Miasta Radomia, w szczególności do: 
kobiet, osób do 25 roku życia, osób niepełnosprawnych, osób po 45 roku życia, bezrobotnych 
od co najmniej 3 miesięcy (zwolnieni z przyczyn zakładu pracy) oraz osób zatrudnionych, 
które w przypadku uzyskania dofinansowania zrezygnują z zatrudnienia zwalniając miejsca 
pracy. 

16. Promocja miasta jako miejsca przyjaznego dla prowadzenia działalności gospodarczej: 
organizacja stoiska i prezentacja potencjału radomskiego przemysłu podczas 
międzynarodowych pokazów lotniczych AIRSHOW, promocja miasta w VI i VII Forum 
Outsourcingu oraz Gali Outsourcing Stars podczas której Radom został wyróżniony w 
kategorii: „Miasto - City Outsourcing Star – największa liczba wydarzeń outsourcingowych 
wspieranych przez miasto w roku 2013”, nawiązanie współpracy z Magdeburską Izbą 
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Gospodarczą, organizacja Radomskiego Spotkania Dyplomatów, którego celem było 
zaprezentowanie oferty inwestycyjnej miasta przedstawicielom zagranicznych instytucji i 
ambasad, obsługa i promocja miasta wśród delegacji zagranicznych jak np.: przedstawicieli 
Amerykańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Ambasadorów krajów jak: Wielka Brytania, 
USA, Chiny, Francja, podpisanie w dniu 16 stycznia 2012 roku porozumienia pomiędzy Polską 
Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., a Gminą Miasta Radomia. Celem 
nadrzędnym współpracy jest zwiększenie szans Miasta na pozyskanie inwestorów, kampania 
promocyjna poprzez wysyłanie oferty miasta do wybranych firm z Europy Zachodnie oraz 
Chin (ok. 1500 jednostek), współpraca z firmą WalterHerz podczas budowania raportu 
inwestycyjnego o Radomiu, realizacja wraz z firmą Tomorrow Sp. z o.o. prezentacji na 
temat Radomia, budowa portalu internetowego www.investinradom.pl zawierającego 
aktualności ekonomiczne, ogłoszeni i szereg informacji na temat możliwości inwestycyjnych 
w Radomiu, tworzenie publikacji i broszur informacyjnych nt. możliwości inwestycyjnych w 
Radomiu przy współpracy firm takich jak AIG Lincoln, dystrybucja gadżetów reklamowych 
miasta stanowiąca element budowy wizerunku i marki Radom. 

17. Powstanie Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów (CPD MF) państwowej 
jednostki budżetowej.  

18. Przygotowanie bieżącej oferty inwestycyjnej w zakresie nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży oraz wskazania nieruchomości przeznaczonych pod nowe inwestycje. 

19. Ogłaszanie przetargów na zbycie dużych nieruchomości inwestycyjnych, w tym na terenie 
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Wisłosan”. 

 
 
CEL. 2.2. 

CEL STRATEGICZNY –  
Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta 
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 CELE OPERACYJNE 

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. 

 
W ramach celu  2.2 w latach 2011 – 2013  w Urzędzie Miejskim prowadzone były następujące 
działania: 

1. Wyjazd na targi HannoverMesse. Wspólnie z miastem i firmami wystawiły się instytucje 
wspierające rozwój przedsiębiorczości takie jak: Agencja Rozwoju Przemysłu SA oraz 
Radomskie Centrum Innowacji i Technologii. Większość z wyżej wymienionych firm i instytucji 
należy do Radomskiego Klastra Metalowego, który reprezentuje interesy branży metalowej. W 
ramach targów zorganizowana została wizyta studentów Uniwersytetu Technologiczno – 
Humanistycznego oraz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych, którzy uczestniczyli w programie 
Tec2You mającym na celu zapoznanie młodych ludzi z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi 
w przemyśle, które prezentowane są na targach HannoverMesse. 

2. Zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do informacji o nowych 
technologiach: współorganizacja wraz z firmą RADWAG konferencji pt. „Metrologia motorem 
innowacji”, publikacje na stronie www.investinradom.pl, współorganizacja wraz z firmą 
Evolucia konferencji i wykładów w UTH nt. nowych technologii oświetleniowych (oświetlenie 
LED), współorganizacja nowego kierunku kształcenia na UTH pn.: "Nowoczesne Usługi 
Biznesowe”, organizacja dni otwartych w lokalnych firmach pn.: „Innowacyjność w 
spawalnictwie”. 
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CEL 2.3. 

CEL STRATEGICZNY –  
Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta 
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CELE OPERACYJNE 

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. 

 
W ramach celu  2.3 w latach 2011 – 2013  w Urzędzie Miejskim prowadzone były następujące 
działania: 

1. Rozwój dostępu do sieci szerokopasmowych na terenie miasta – realizacja projektu 
dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka on. „Bezpłatny 
Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. W roku 2013 r. 
oddano do użytku infrastrukturę sieci bezprzewodowej  pracującej w technologii LTE dla  
1500 gospodarstw domowych z terenu miasta zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu  
trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.  

2. Gmina jako partner w projektach „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach 
województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału 
województwa” oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego 
przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.  

3. Szkolenia z zakresu obsługi komputera, podstawowego oprogramowania biurowego oraz 
zastosowania technik komputerowych zwiększające kompetencje kadry Urzędu Miejskiego.  

 
 
 
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 
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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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CELE OPERACYJNE 

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). 

 
 

W ramach celu  3.1 w latach 2011 – 2013  w Urzędzie Miejskim prowadzone były następujące 
działania: 

1. Lokalizacja mieszkań komunalnych poprzez nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. 
Staroopatowskiej. Współpraca w powyższym zakresie z Wydziałem Inwestycji. 

2. Przebudowa  placu z fontannami usytuowanego przy Pl. Konstytucji 3 Maja, 
3. Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich: Leśniczówka, Stary Ogród, park im. T. 

Kościuszki. 
4. Monitorowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji i opracowanie raportu monitoringowego LPR 

za 2013 r. 
Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o.o. 

 
5. Zagospodarowanie wolnych terenów inwestycyjnych i oddanie do uzytku 195 lokali 

mieszkalnych wybudowanych w obrębie osiedla Gołębi ów II (ul. Rapackiego, ul. Daszyńskiego) 
6. Zrealizowanie zadania  polegającego na wdrożeniu i stosowaniu  systemu e-usługi  

„WEBLOKATOR”  
Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. 

7. Realizacja projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Radomiu” 
zakończony w 2012 r. dofinansowany Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska 
Priorytet I oś „Gospodarka wodno – ściekowa”. Wybudowano 3,8 km sieci wodociągowej i 
21,1 km sieci kanalizacyjnej.  

 
 



Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020 

RAPORT Z REALIZACJI                                                   okres sprawozdawczy: 2011-2013 
 

35 
Urząd Miejski w Radomiu   

Wydział Funduszy Unijnych i Strategii 

 

CEL 3.2. 

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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CELE OPERACYJNE 

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. 

 
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu  

W ramach celu  3.2 w latach 2011 – 2013  prowadzone były następujące działania: 
1. Modernizacje dróg i chodników miejskich, w tym 
 Drogi powiatowe: 
Przebudowa układu komunikacyjnego wokół Centrum Słonecznego (ul. Pileckiego, ul. Wernera, 
ul. Malczewskiego, ul. Kelles – Krauza, ul. Chrobrego, ul. Struga) ; Budowa ul. Mieszka I od ul. 
Żółkiewskiego do ul. Ofiar Firleja; Budowa parkingu przy ul. Północnej/Kozienickiej; Przebudowa 
ul. Warszawskiej od ul. Kosucińskiego do ul. Rodziny Winczewskich; Modernizacja ul. 
Limanowskiego od ul. Pawiej do ul. Suchej; Rozbudowa ul. Witkacego; Budowa przejścia dla 
pieszych w ciągu ul. 25 – go Czerwca (przy Szkole Muzycznej); Budowa sygnalizacji na przejściu 
dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Słowackiego/Nowogrodzka. 
Drogi gminne:  
Przebudowa ul. Dzierzkowskiej i Nowogrodzkiej; Modernizacja ul. Podwalnej; Modernizacja ul. 
Marywilskiej; Modernizacja ul. Klwateckiej; Modernizacja ul. Jagienki i Powały; Utwardzenie 
nawierzchni ul. Topiel na odc. od ul. Lipowej do ul. Kleebega i ul. Koneckiej; Przebudowa 
nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego ul. Pawiej na odc. od ul. Limanowskiego do ul. Krasickiego; 
Budowa ul. Hodowlanej od istniejącego fragmentu ul. Hodowlanej na odc. 250m. 
Drogi wewnętrzne:  
Budowa ścieżek rowerowych i chodników na os. Południe; Budowa dróg w strefie Łucznik; 
Utwardzenie placu przed PSP nr 34 przy ul. Miłej; budowa układu drogowego dla budynku 
usługowo – biurowego do obsługi pokazów lotniczych „Air Show” na terenie lotniska Radom – 
Sadków przy ul. Lubelskiej. 

 
2. Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”: 
Drogi gminne: 
 Budowa ul. Towarzyskiej; Budowa ul. Gołaszewskiego; Budowa ul. Nizinnej; Budowa ul. 
Klwowskiej; Przebudowa chodnika przy ul. Paderewskiego; Budowa ul. Opolskiej; Budowa ul. 
Mikosa; Przebudowa chodnika ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Olsztyńskiej w Radomiu; 
Rozbudowa ul. Koszarowej    w Radomiu. 

 
Drogi wewnętrzne: 
Budowa ul. Lema; Droga dojazdowa od ul. Wyścigowej; Budowa ul. Topolowej; Budowa ul. 
Bytomskiej; Budowa drogi dojazdowej do pawilonów przy ul. Kieleckiej 21 (po przeciwnej stronie 
stacji Orlen); Przebudowa ciągu komunikacyjnego wokół budynków nr 31 – 37 przy ul. Sycyńskiej; 
Budowa ul. Siewnej; Budowa ul. Majowej; Budowa ul. Deperasińskiego; budowa ul. Gomulickiego 
i Śniadeckich; Utwardzenie placów wraz ze zjazdem z ul. Spółdzielczej przy ul. Okulickiego 80; 
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Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych i miejsc postojowych przy ul. Rodziny Winczewskich; 
Budowa ul. Naruszewicza; Budowa ul. Połabskiej i Gnieźnieńskiej; budowa drogi wewnętrznej na 
działce nr 4/3 przy ul. Warszawskiej 148; Droga dojazdowa od ul. Szklanej do ul. Olsztyńskiej 
26d; Przebudowa ciągów pieszo – jezdnych przy ul. Poniatowskiego 6 – ul. Planty 5; Budowa ul. 
Bacha; Budowa ul. Paciaka; Przebudowa dojazdu do budynku przy ul. Maratońskiej 1.  
 
3. Budowy i przebudowy dróg  z udziałem dofinansowania z Unii Europejskiej: 
• Budowa i przebudowa drogi powiatowej – ulicy Młodzianowskiej w Radomiu na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą ks. Sedlaka do skrzyżowania z ulicą Gdyńską wraz z infrastrukturą 
techniczną  – realizacja 2011 r. 
• Budowa i przebudowa drogi gminnej – ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej – ulicy 
Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej – 
realizacja 2012 r. 
• Przebudowa miejskiego fragmentu drogi krajowej nr 12 w Radomiu – ulicy  1905 Roku na 
odcinku od ulicy Limanowskiego do wiaduktu w ulicy Grzecznarowskiego wraz z dwupoziomowym 
skrzyżowaniem z ulicą Młodzianowską – realizacja projektu 2012 r.  
• Budowa obwodnicy południowej w Radomiu – realizacja projektu lata 2010-2014 r. 
4. Wdrożenie dwóch nowoczesnych systemów informatycznych podnoszących jakość 
funkcjonowania komunikacji miejskiej - wdrożenie karty miejskiej i Systemu Dynamicznej 
Informacji Pasażerskie  w Radomiu -  realizacja projektu 2009 – 2014 u udziałem finansowym UE 
5. Zakup nowoczesnych autobusów napędzanych gazem CNG oraz wykonanie nowych wiat 
przystankowych w ramach projektu pn. „Poprawa systemu transportu publicznego w Radomiu 
poprzez zakup nowego taboru oraz rozbudowę infrastruktury towarzyszące” dofinansowanego ze 
środków UE - realizacja projektu 2013 – 2014 r. 

 
Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

6. Realizacja bieżących zadań w zakresie wykupów gruntów oraz wypłat odszkodowań z tytułu 
wywłaszczenia gruntów pod cel publiczny (w tym drogi oraz lotnisko cywilne użytku 
publicznego). 

Port Lotniczy Radom S.A. 
7. Usunięcie zadrzewień na terenie projektowanego terminalu Portu Lotniczego Radom S.A.  
8. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” – razem z 

Wydziałem Architektury Urzędu Miejskiego.  
9. Budowa ogrodzenia i drogi patrolowej wraz z usunięciem drzewostanu. 
10. Budowa systemu parkingów i drogi dojazdowej do projektowanego terminala.  
11. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla 

budowy Portu Lotniczego Radom.   
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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 

C
E
L 

K
IE

R
U

N
K

O
W

Y
 

CELE OPERACYJNE 

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. 

 
 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o.o. 
1. Zrealizowanie zadania  polegającego na wdrożeniu i stosowaniu  systemu e-usługi  

„WEBLOKATOR” 
Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

2. 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. 
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CEL 3.4. 

CEL STRARATEGICZNY –  
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 

C
E
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K
IE

R
U
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K
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W

Y
 

CELE OPERACYJNE 

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. 

 
 
W ramach celu  3.4 w latach 2011 – 2013  w Urzędzie Miejskim prowadzone były następujące 
działania: 

1. Realizacja  nowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta 
Radomia  przyjęty Uchwałą  nr 765/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.06.2010r., w 
ramach którego Gmina pokrywa koszty zbiórki, transportu i unieszkodliwienia wyrobów 
azbestowych powstałych podczas prac remontowo – budowlanych od osób fizycznych, 
spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. W okresie trwania umowy tj.  2010 - 2011 roku 
wpłynęło 170 wniosków. Odebrano w sumie 263,95 ton odpadów azbestowych na łączną kwotę 
111 407 zł (w tym: budżet Gminy Miasta Radomia – kwota 77 695 zł. oraz dotacja w 2011 roku z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie – kwota 
33.712 zł. ). W roku 2012 wpłynęło 57 kompletnych wniosków. Odebrano i przekazano do 
utylizacji 114,47 ton odpadów azbestowych na łączną kwotę 45 572,80 zł. W roku 2013  
wpłynęło 37 kompletnych wniosków. Odebrano i przekazano do utylizacji 90,88 ton odpadów 
azbestowych na łączną kwotę 36 181,13 zł. W monitorowanym okresie ogółem wpłynęło 264 
wnioski, w tym masa odebranych odpadów – 469,30 ton na kwotę  – 193 160,92 zł  (w tym  
33.712 zł dotacji z WFOŚiGW) 

2. Realizacja programu kompleksowego systemu gospodarki odpadami. 
            W ramach systemu: 

• Przyjęto akty prawa miejscowego regulujące zasady funkcjonowania   systemu    w mieście, 
m.in.  (Regulamin utrzymania czystości i porządku, wybrano metodę  i określono stawki 
opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi, określono zasady świadczenia usług w zamian 
za pobrane od mieszkańców opłaty). 

• Podzielono miasto na 5 sektorów wywozowych. 
• Przeprowadzono przetargi na odbiór odpadów komunalnych i wyłoniono wykonawców 

świadczących usługi odbioru odpadów w każdym sektorze. 
• Przyjęto i wprowadzono do systemu informatycznego około 20 000 deklaracji  z 

nieruchomości zamieszkałych. 
• Zorganizowano odbiór odpadów komunalnych z 18 554 nieruchomości. 
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• Uruchomiono jeden stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. 
• Przeprowadzono kampanię informacyjno – edukacyjną w zakresie  gospodarki odpadami 

komunalnymi. 
• Wyposażono zabudowę wielorodzinną w pojemniki do zbiórki szkła (obecnie na terenie 

miasta rozstawionych jest 496 pojemników). 
3. W ramach poprawy warunków akustycznych w mieście: 

• W  2012 r. wykonana została mapa akustyczna miasta Radomia,          
• W 2013 r. opracowany został Program ochrony środowiska przed hałasem   dla m. Radomia – 

przyjęty uchwałą Nr  556/2013 z dnia 01.07.2013 r.  
4. W ramach poprawy jakości środowiska w miescie: 

• Opracowano Program ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2013-2016 z 
uwzględnieniem lat 2017-2020 wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko –Uchwała 
Nr 638/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 09.12.2013r., 

• Raport z obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla m. Radomia przyjętego Uchwała  
Nr 578/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.06.2009 r. 

5. W ramach zmniejszenia zużycia energii: 
• Realizacja zapisów Programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w 

których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu – Uchwała Nr 
184/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r - Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2013r., poz. 13009. 

• Realizacja zapisów Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 
Miasta Radomia na lata 2013-2020”.- Uchwała Nr 641/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
9 grudnia 2013 roku w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla Miasta Radomia na lata 2013-2020”. 

• Opracowanie Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe 
Gminy Miasta Radom na lata 2006 – 2016 ”- Uchwała Nr 308/2012 Rady Miejskiej w Radomiu      
z dnia 26.03.2012. 

• Opracowanie i przyjęcie  Uchwały Nr  634 / 2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia  25 
listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania  i wdrożenia 
Planu gospodarki niskoemisyjnej.  

• Opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr pn. Opracowanie 
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Radomia” planowanego do złożenia w 
ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna , 
działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  plany gospodarki 
niskoemisyjnej PNG). 

6. Realizacja projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej dot. teatru 
Powszechnego, Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz PSP nr  3, PSP nr 24 z LO nr VII i 
PG nr 3 w Radomiu” w ramach programu :”System Zielonych Inwestycji cz. I Zarządzanie 
energią w budynkach  użyteczności publicznej. Realizacja zakończona w 2013 roku. Dzięki 
realizacji projektu  osiągnięto  efekt ekologiczny – zmniejszenie emisji CO2 – 2610 Mg/rok. 

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z o.o. 

7. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego: wyeliminowanie z  ruchu 19 
autobusów Komunikacji miejskiej nie spełniających obowiązujących norm emisji 
szkodliwych spalin gazowych i pyłowych.  
Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna 

Rok 2011: 
Wydział Sieci Ciepłowniczej: 

• izolacja sieci ciepłowniczej, napowietrznej DN 500, 
• modernizacja sieci ciepłowniczych o łącznej długości 996 mb, 
• modernizację 12 szt. węzłów cieplnych, 
• wybudowano nowe odcinki sieci o łącznej długości 986 mb, 
• wybudowano 25 nowych węzłów, 
• zakupiono 1 węzeł. 

   (część zadań, tj. 19 węzłów cieplnych oraz 6 przyłączy sieci ciepłowniczej w rejonie osiedla 
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Planty oraz Śródmieścia i Starego Miasta,    współfinansowana była z Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach    
 projektu pod tytułem „Likwidacja niskiej emisji Rejonu Śródmieście z uwzględnieniem 
Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez rozbudowę    miejskiego systemu 
ciepłowniczego”) 

 
Rok 2012: 
Wydział Sieci Ciepłowniczej: 

• modernizację sieci ciepłowniczej o łącznej długości 1 111 mb, 
• modernizację izolacji sieci ciepłowniczej napowietrznej DN 500 i DN 250 o długości 2x150 

mb, 
• modernizację 9 szt. węzłów cieplnych, 
• wybudowano nowe odcinki sieci o łącznej długości 1 385 mb, 
• zakupiono 24 mb sieci, 
• wybudowano 4 nowe węzły. 

Ciepłownia „Południe”: 
• wymianę części ciśnieniowej kotła WR25 nr 3, 
• modernizację rusztu oraz układu pompowego kotła WR-25 nr 2, 
• montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu sterowni. 

Ciepłownia „Północ” 
• modernizację układu odpylania spalin kotła WR25 nr 3 (modernizacja układu odpylania 

zrealizowana została w ramach Projektu „Ograniczenie emisji spalin poprzez modernizację 
kotłów WR-25 w RADPEC S.A. dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014”)    

• modernizację odżużlania kotła WR-25 nr 3, 
• modernizację urządzeń energetycznych. 

Rok 2013: 
Wydział Sieci Ciepłowniczej: 

• modernizacja i budowa sieci ciepłowniczych o łącznej długości 5 529 mb   (w tym 4 598 mb  
w ramach realizacji Projektu, ”Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta 
Radomia" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013" - działanie 9.2.), 

• modernizację i budowa 40  sztuk węzłów cieplnych (w tym 37 szt. w ramach realizacji 
Projektu , ”Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia"  
współfinansowanego ze  środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007–2013" - działanie 9.2.), 

Ciepłownia „Południe”: 
• modernizację rusztu kotła WR-25 nr 3 wraz z szafą pomiarową, 
• modernizację szafy pomiarowej kotła WR-25 nr 4. 

Ciepłownia „Północ” 
• wybudowano przyłącze energetyczne 15/04 kV do Stacji Uzdatniania Wody przy 

ul. Energetyków 16. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. 

8. Modernizacja budynku administracyjno -  socjalne przy składowisku odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne. 

9. Modernizacja budynku biurowo- warsztatowego przy składowisku odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne. 

10. Odwodnienie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, związane z 
czyszczeniem rowów opaskowych.  

11. Podwyższenie  studni  gazowych na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne.  

12. Budowa kotłowni kontenerowej zasilanej biogazem i gazem ziemnym. 
13. Zakup specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów  - śmieciarek. 
14. Wykonanie i montaż tłumika  spalin absorpcyjnego do agregatu PETRA. 
15. Modernizacja hali przyjmowania i sortowania odpadów w ZUOK. 
16. Budowa sieci oświetlenia drogi dojazdowej  do ZUOK.  
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Port Lotniczy Radom S.A. 
17. Inwentaryzacja entomologiczna na terenie projektowanego Portu Lotniczego Radom S.A.  
18. Badania botaniczne na terenie projektowanego Portu Lotniczego Radom S.A.  
19. Inwentaryzacja awifauny, herpetofauny i teriofauny na terenie projektowanego Portu 

Lotniczego Radom S.A.  
Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o.o. 

 
20. Termomodernizacja  i unowocześnienia w 38 budynkach  mieszkalnych należących do 

wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę.  
 
 
 
 
 

II. WNIOSKI Z PROCESU MONITOROWANIA I EWALUACJI STRATEGII  

 

Monitorowanie realizacji celów strategicznych zapisanych w dokumencie 

strategicznym jest  elementem koniecznym w procesie spójnego planowania 

działań i zarządzania strategicznego.  

Informuje realizatorów strategii oraz innych interesariuszy o dokonywanych 

postępach we wdrażaniu strategii. Pozwala zidentyfikować zachodzące procesy 

wewnątrz urzędu oraz w jego otoczeniu zewnętrznym, tym samym ułatwiając 

korygowanie odstępstw od planu działania i wprowadzenie modyfikacji w 

przyszłych latach. 

Przygotowanie w 2008 roku dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Radomia do 

roku 2020 poprzedzono gruntownie przeprowadzoną diagnozą sytuacji społeczno-

gospodarczej Radomia. W efekcie prac i dyskusji wypracowano główne kierunki 

rozwoju dla Radomia na najbliższe 12  lat. O ile zapisy Strategii przez ostatnie lata 

nie straciły na aktualności w zakresie misji, wizji, o tyle, na poziomie  celów 

strategicznych i konkretnych działań,  występuje konieczność przemodelowania 

zawartości Strategii.  

Przeprowadzony za lata 2011 – 2013  monitoring realizacji Strategii Rozwoju 

Miasta Radomia na lata 2008 – 2020 wskazuje  potrzebę aktualizacji tego 

dokumentu. Głównymi przesłankami aktualizacji są: zmiana sytuacji gospodarczej 

miasta i otoczenia wymagająca precyzyjniejszego planowania zasobów; 

wypracowane wnioski z przeprowadzonego monitoringu Strategii oraz wymagania 

polskiej i europejskiej polityki miejskiej, a także nowa perspektywa finansowa Unii 
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Europejskiej na lata 2014-2020, w której konieczne będzie wprowadzanie nowych 

rozwiązań dla obszarów miejskich na skalę większą niż dotychczas.  

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, która określa główne kierunki rozwoju i interwencji 

w województwie3. W tym kontekście  i w  świetle nowych uregulowań perspektywy 

finansowej  Unii Europejskiej 2014-2020 celowe jest dostosowanie naszego 

dokumentu strategicznego do celów i priorytetów określonych względem Radomia 

zawartych tychże dokumentach.   

Z kolei sytuacja społeczno-gospodarcza miasta podlegała w omawianym okresie 

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 określić nowe cele działania dla rozwoju miasta. Należy 

wziąć pod uwagę niżej wymienione wskazówki w sprawie koncentracji zadań miasta 

w nowej perspektywie finansowej.  

 

Wnioski z monitoringu realizacji strategii  

Współcześnie miasta traktowane są jako złożone, dynamiczne i adaptacyjne 

systemy, w których zmiany są wynikiem działań wielu różnych czynników. Władze 

danej jednostki terytorialnej są jedynie jednym z nich i podejmowane przez nie 

działania tylko w pewnym stopniu przyczyniają się do pożądanych zmian. 

Odpowiednie zaangażowanie osób, instytucji i organizacji współpracujących na 

                                                 
3 Załącznik do Uchwały nr 158/13sejmiku Województwa mazowieckiego z dnia 28.10.2013 r. Strategia 
Rozwoju Województwa Mazowieckiego  do 2030 Roku. Innowacyjne Mazowsze.  
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danym obszarze zarówno w procesie strategicznym, wdrażaniu Strategii, jak i jej 

monitorowaniu i ewaluacji pozwala pomnażać efekty zmian i prowadzi do 

osiągnięcia wizji rozwoju danego terytorium w długim okresie.  

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 ITE i UTH, 

• Dostosowanie profilów kształcenia, szczególnie w szkołach zawodowych 

do trendów na rynku pracy, 

• Rozwój specjalizacji  przemysłowych w mieście,  

• 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,  

• Wykorzystanie wszelkich dostępnych środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej, zważywszy na to, iż perspektywa 2014 – 2020 będzie 

ostatnią tak zasobną w instrumenty bezzwrotne perspektywą dla Polski.  

• Realizacja wymogów KE w zakresie polityki niskoemisyjnej 

 

 
 
 
 


