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URZĄD MIEJSKI W RADOMIU WYDZIAŁ FUNDUSZY UNIJNYCH 

WPROWADZENIE  

 

 Raport monitorujący realizację „Strategii Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020” został opracowany w oparciu o cele strategiczne i operacyjne 

przedmiotowej Strategii, przyjętej uchwałą nr 371/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 sierpnia 2008 roku. Sprawozdanie jest piątym z kolei Raportem  

z realizacji „Strategii Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020”  dotyczącym okresu od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku i uwzględnia 

informacje o stopniu realizacji Strategii i osiąganiu jej celów. 

 Celem niniejszego Raportu jest pokazanie zmian, jakie dokonały się w Gminie Miasta Radomia w związku z realizacją strategicznych zadań 

rozwojowych dotyczących sfery społecznej, gospodarczej oraz przestrzenno-ekologicznej w latach 2008-2020. Cele te były realizowane w ramach celów 

operacyjnych  

i kierunkowych przez poszczególne Biura/Wydziały Urzędu Miejskiego w Radomiu (dalej: UM) oraz podległe im jednostki (na przykład przedsiębiorstwa 

komunalne). Cykliczne sprawozdania wszystkich ww. jednostek posłużyły jako źródło informacji do przygotowania zarówno niniejszego, jak i wcześniejszych 

raportów. Ponadto, wykorzystano dane udostępniane w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Rokiem bazowym przyjętym dla danych 

statystycznych jest rok 2007, który był pierwszym rokiem sprawozdawczym uwzględnianym w „Strategii Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020”. 

Zamieszczenie w analizie roku 2007 pozwala na uchwycenie zmian, jakie dokonały się w Gminie Miasta Radomia w dłuższej perspektywie czasowej, tj. w ciągu 

14 lat. W celu pokazania zmian w nieco krótszej perspektywie w analizie uwzględniono rok 2013 (perspektywa 7-8 letnia). Z kolei przedstawienie danych 

corocznych z lat 2015-2020 pozwala na śledzenie zmian w najkrótszym horyzoncie czasowym (w tym w latach 2018-2020). 

 Wyniki przeprowadzonych analiz statystycznych zostały zawarte w tabeli 1. Analiza wskaźnikowa obejmującej lata 2007-2020. Tabela zawiera dane 

dotyczące stopnia realizacji w poszczególnych latach celów operacyjnych przyjętych w „Strategii Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020” na podstawie 

danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacji otrzymanych z Biur/Wydziałów UM i podległych im jednostek.  

  Zasadniczą część Raportu stanowią sprawozdania sporządzone przez Biura/Wydziały UM i podległe im jednostki, które włączone zostały do Raportu  

w celu wskazania charakteru oraz stopnia zaangażowania poszczególnych Biur/Wydziałów UM i podległych im jednostek w realizację celów „Strategii Rozwoju 

Miasta Radomia na lata 2008-2020” w okresie 2018-2020. 

 Całość Raportu zamykają wnioski z procesu monitorowania i ewaluacji Strategii. 
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URZĄD MIEJSKI W RADOMIU WYDZIAŁ FUNDUSZY UNIJNYCH 

ANALIZA WSKAŹNIKÓW STATYSTYKI OGÓLNEJ W CYKLU PORÓWNAWCZYM  

ROK 2007, 2013, 2015-2020 
 

Dane statystyczne pochodzą z roku 2007, 2013 oraz z lat 2015 - 2020. Decyzję o przyjęciu jako bazy do porównań danych z 2007 roku uzasadnia fakt, 
iż Strategia została przyjęta Uchwałą nr 371/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.08.2008 r. i rok 2007 był pierwszym rokiem uwzględnionym 
w planowaniu. Rok 2013 potraktowany został jako środek przedziału 2007-2020, natomiast rok 2020 jako końcowy rok analizy.  

 

Tabela 1. Analiza wskaźnikowa 

Cel 
kierunkowy 

Główne tendencje 
statystyczne w 
ramach celów 
kierunkowych 

2007 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Aktywna 
polityka 
władz w 
zakresie 

ograniczania 
bezrobocia i 
wspierania 

przedsiębiorc
zości 

Ludność według 
ekonomicznych 

grup wieku - wiek 
produkcyjny 

146 550 138 086 133 827 131 547 129 426 126 834 124 252 121 775 

Liczba pracujących 50 059 51 382 52 990 55 144 56 396 56 995 57 100 55 674 

Liczba pracujących 
na 1000 ludności 

223 235 245 256 263 268 270 266 

Stopa bezrobocia 
rejestrowanego 

21,8 22,8 18,4 15,9 13,2 12,1 11,3 12,5 

Bezrobotni 
zarejestrowani 

19 963 21 129 16 845 14 708 12 131 11 123 10 264 11 300 

Bezrobotni 
zarejestrowani 
pozostający bez 

pracy dłużej niż rok 

57,0 48,0 50,2 51,4 48,4 46,2 45,0 48,7 
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- udział w 
bezrobotnych 
ogółem w % 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto 

2 556,68 3 523,34 3 743,89 3 851,41 4 123,36 4 388,04 4 684,64 5 033,24 

Saldo migracji na 
pobyt stały na 

1000 mieszkańców 
-5,1 -4,8 b/d -3,3 -3,4 -4,9 -5,7 -4.4 

Oferty pracy 
aktualne na koniec 

roku 
498 52 127 277 381 368 71 123 

Bezrobotni 
wyrejestrowani 

z powodu podjęcia 
działalności 

gospodarczej po 
otrzymaniu dotacji 

na rozpoczęcie 
działalności 

b/d 421 445 433 436 419 338 301 

Wspierania 
rozwoju 

turystyki, 
kultury  
i sportu 

Dynamika liczby 
miejsc 

noclegowych 
całorocznych 

w turystycznych 
obiektach 

zbiorowego 
zakwaterowania 
(rok poprzedni = 

100) 

99,3 100,1 100,2 98,1 104,8 109,3 90,3 58.7 
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Liczba miejsc 
noclegowych 

w turystycznych 
obiektach 

zbiorowego 
zakwaterowania 

673 995 997 978 1025 1120 1011 593 

Liczba osób 
zwiedzających 

muzea i oddziały 
muzealne na 10 

tys. mieszkańców 

1868 3 296 3 332 4 101 1 818 1 977 3 238 1 165 

Liczba 
przedstawień 

w teatrze 
235 421 392 395 427 462 400 173 

Liczba widzów 
w teatrze  

37 700 65 330 62 974 63 534 73 795 82 533 68 934 25 634 

Liczba widzów 
w teatrze na 1 
przedstawienie 

160 155 161 161 173 179 172 148 

Turyści zagraniczni 
korzystający 
z noclegów 

w turystycznych 
obiektach 

noclegowych 

4 837 7 742 8 338 9 004 10 058 10 555 9 899 2 844 

Liczba komputerów 
w bibliotekach 

publicznych 
dostępnych dla 

czytelników 

b/d 61 60 57 57 56 55 46 

Liczba czytelników 
w bibliotekach 

24 533 29 443 27 206 25 101 24 313 24 736 23 539 19 575 



6 

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU WYDZIAŁ FUNDUSZY UNIJNYCH 

publicznych w 
ciągu roku 

Udział wydatków 
na kulturę  
i ochronę  

dziedzictwa 
narodowego  
w wydatkach 

gminy (%) 

1,53 1,72 1,77 1,83 2,58 2,95 2,99 1,76 

Poprawa 
jakości kadr 
gospodarki 

poprzez 
rozbudowę 

systemu 
edukacji 

Liczba uczniów 
w szkołach 

podstawowych 
i gimnazjach 

22 734 18 832 19 989 19 132 19 125 19 119 16 903 16 874 

Liczba uczniów 
w szkołach 

ponadgimnazjalnyc
h ogółem 

b/d 15 748 14 257 14 133 13 798 13 514 16 867 16 769 

Liczba dzieci 
w przedszkolach 

2 755 4 266 4 540 5 171 5 993 6 494 6 779 6 725 

Liczba przedszkoli 53 77 81 82 84 81 88 91 

Wyniki egzaminów 
maturalnych - 
zdawalność - 
średni wynik 

procentowy w 
szkołach 

publicznych 

91 88 88 91 91 92 92 89,3 

Udział wydatków 
na oświatę 

i wychowanie 
w wydatkach 

gminy (%) 

35,36 36,17 36,9 35,78 35,61 34,18 31,49 31,81 
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Wydatki budżetu 
miasta na oświatę 
i wychowanie w . 

zł. 

235 769 602 364 342 410 382 632 476 389 253 480 410 425 012 423 587 915 453 647 237 490 467 743 

Wspieranie 
przyjaznej 

mieszkańcom 
infrastruktury 

ochrony 
społecznej 

Liczba łóżek 
w szpitalach 

ogółem 
1 419 1 423 1 430 1 519 1 377 1 400 1 317 1327 

Liczba miejsc 
w żłobkach 
i oddziałach 
żłobkowych 

75 341 388 388 368 642 657 585 

Liczba 
gospodarstw 
domowych 

korzystających ze 
środków pomocy 

społecznej 

b/d 8 626 7 604 7 085 6 210 5 393 4 860 4 540 

Liczba przychodni 88 125 137 143 141 138 145 145 

Wydatki budżetu 
miasta na pomoc 
społeczną w zł. 

143 068 014 152 582 613 157 357 808 267 544 703 90 698 897 92 513 192 94 960 023 91 803 626 

Udział wydatków 
na pomoc 
społeczną 

w wydatkach 
Gminy (%) 

21,5 15,15 15,18 24,59 7,87 7,46 6,59 5,95 

Wydatki budżetu 
miasta na ochronę 

zdrowia w zł 
12 395 550 15 669 038 31 781 967 16 252 358 11 553 260 17 280 889 43 719 156 40 772 677 

Udział wydatków 
na ochronę 

zdrowia  
1,86 1,56 3,07 1,49 1,00 1,39 3,03 2,64 
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w wydatkach 
gminy (%) 

Poprawa 
bezpieczeńst

wa 
mieszkańców 

oraz 
odwiedzający

ch miasto 
gości 

Wskaźnik 
wykrywalności 

przestępstw 
w Radomiu w % 

b/d 63,7 60,8 64,2 61,2 70,7 69,3 72,4 

Liczba przestępstw 
w Radomiu 

b/d 5 422 4 280 4 055 3 823 5 070 5 008 4 590 

Promocja 
miasta 

Liczba wdrożonej 
Marki Radom "Siła 

w precyzji" 
0 1 1 1 1 1 1 1 

Cel strategiczny 2: Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta 

Wspieranie 
rozwoju 

innowacji w 
mieście oraz 
pogłębianie 

rozwoju 
przedsiębiorc

zości 

Podmioty 
gospodarki 

narodowej ogółem 
24 553 24 711 24 683 24 538 24 450 24 089 24 626 25 069 

Podmioty 
gospodarki 

narodowej – sektor 
publiczny ogółem 

525 391 391 390 378 353 343 350 

Podmioty 
gospodarki 

narodowej – sektor 
prywatny ogółem 

24 028 24 320 24 217 24 065 23 977 23 610 24 099 24 479 

Spółki handlowe 1 492 1 831 2 083 2 208 2 303 1 777 1 886 2 037 
Osoby fizyczne 

prowadzące 
działalność 

gospodarczą 

19 578 19 181 18 834 18 546 18 369 18 735 19 140 19 410 
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Nakłady 
inwestycyjne 

w przedsiębiorstw
ach (ceny bieżące) 

w mln. zł. 

610,8 570,4 641,2 588,5 434,7 729,3 675,0 706,0 

Wartość brutto 
środków trwałych 

w 
przedsiębiorstwac

h w mln. zł. 

5 973,3 6 574,3 6 956,3 6 981,2 7 256,6 7 480,1 7 695,3 8 028,2 

Poprawa 
konkurencyjn

ości 
radomskich 
firm na tle 
regionu i 

kraju 

Liczba nowo 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarki 
narodowej 
w sektorze 
prywatnym 

1 994 2 332 2 052 1 754 1 783 1 914 1 759 1 438 

Liczba nowo 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarki 
narodowej 
w sektorze 

prywatnym - osoby 
fizyczne 

prowadzące 
działalność 

gospodarczą 

1 812 2 118 1 941 1 668 1 690 1 823 1 666 1 366 

Liczba nowo 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarki 

51 91 16 10 15 6 17 8 
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narodowej 
w sektorze 

prywatnym - spółki 
handlowe 

Liczba nowo 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarki 
narodowej 
w sektorze 

prywatnym - spółki 
z udziałem kapitału 

zagranicznego 

7 13 1 2 2 0 0 0 

Stworzenie 
przejrzystych 
i przyjaznych 

struktur 
administracji 
samorządow

ej w oparciu o 
nowoczesne 

narzędzia 
informatyczn

e i 
komunikacyj

ne 

Liczba centrów 
obsługi mieszkańca 

i inwestorów 
0 2 2 2 2 2 2 2 

Cel strategiczny 3: 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 

Zwiększenie 
atrakcyjności 
osiedleńczej 

Liczba mieszkań 
przypadająca na 

1000 mieszkańców 
346,6 374,5 382,0 386,1 390,1 396,0 402,1 407,9 
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miasta oraz 
funkcjonalne 
uporządkowa

nie 
przestrzeni 

miejskiej 

Liczba budynków 
mieszkalnych 

w gminie 
b/d 20 784 21 072 21 254 21 438 21 615 22 261 21 991 

Przeciętna 
powierzchnia 

mieszkania w m2 
58,5 60,4 60,8 61,0 61,1 61,3 61,4 61,6 

Wydatki budżetu 
miasta na 

gospodarkę 
mieszkaniową w zł 

21 702 962 46 401 525 26 644 683 29 146 338 24 822 485 25 161 785 25 683 637 25 187 158 

Udział wydatków 
na gospodarkę 
mieszkaniową 
w wydatkach 

gminy (%) 

3,25 4,61 2,57 2,68 2,15 2,03 1,78 1,63 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto 

2 556,68 3 523,34 3 743,89 3 851,41 4 123,36 4 388,04 4 684,64 5 033,24 

Zwiększenie 
dostępności 
komunikacyj
nej miasta i 

poprawa 
układu 

komunikacyj
nego 

Długość dróg 
gminnych1 w km 

190,0 215,1 214,0 214,1 214,1 222,4 222,4 223,7 

Długość dróg 
powiatowych2 w 

km 
96,9 101,8 111,4 114,9 114,9 119,9 120,6 120,6 

Długość ścieżek 
rowerowych w km 

b/d 35,6 41,2 47,5 51,9 61,2 67,3 101,2 

Wydatki budżetu 
miasta na 

103 137 797 200 660 692 207 825 545 139 416 924 146 076 750 174 653 053 240 542 253 279 711 424 

                                                 
1 O nawierzchni twardej i gruntowej. 
2 O nawierzchni twardej i gruntowej. 



12 

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU WYDZIAŁ FUNDUSZY UNIJNYCH 

transport i łączność 
w zł. 

Udział wydatków 
na transport 

i łączność 
w wydatkach 

gminy (%) 

15,47 19,92 20,05 12,81 12,67 14,09 16,70 18,14 

Wspieranie 
inicjatyw 

proekologicz
nych, 

poprawiający
ch jakość 

środowiska i 
bezpieczeńst

wo 
ekologiczne 

Emisja 
zanieczyszczeń 

pyłowych z 
zakładów 

szczególnie 
uciążliwych w t/rok 

295 94 86 93 114 125 104 76 

Emisja 
zanieczyszczeń 

gazowych z 
zakładów 

szczególnie 
uciążliwych w t/rok 

249 774 269 979 249 401 268 532 281 750 257 465 240 280 242 820 

Odpady 
wytworzone 

w ciągu roku na 1 
km2 w t3 

1258,9 734,8 748,2 657,1 652,7 562,5 583,0 576,8 

Udział odpadów 
poddanych 

odzyskowi w 
ogólnej ilości 

odpadów 

65,0 94,0 24,2 29,6 30,0 24,8 21,0 27,6 

                                                 
3 Dane GUS od roku 2014 dotyczące odpadów poddanych odzyskowi i unieszkodliwionych obejmują odpady zagospodarowane przez wytwórcę we własnym zakresie. Dane za lata 
poprzednie dotyczą odpadów poddanych odzyskowi i unieszkodliwionych zarówno we własnym zakresie, jak i przekazanych innym odbiorcom w celu odzysku lub unieszkodliwienia. Dane 
za 2007 i 2013 r. bezpośrednio pozyskane z BDL; od 2015 r. wyliczenia własne na bazie danych BDL. 
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wytworzonych 
w ciągu roku w % 

Źródło: Dane z BDL Głównego Urzędu Statystycznego dostęp kwiecień 2021 Dane z Biur/Wydziałów UM i podległych im jednostek, uzupełnienie brakujących wartości – maj 2022 r. 
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WYKAZ STRATEGICZNYCH ZADAŃ ROZWOJOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI  
W LATACH 2018 - 2020 

 

Realizacja Celów Strategicznych, Operacyjnych i Kierunkowych opiera się na zadaniach podzielonych na sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenno-
ekologiczną. 

 

1. SFERA SPOŁECZNA 

Realizacja pierwszego celu strategicznego: „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie efektywnej polityki społecznej” składa się 6 
celów kierunkowych: 

1) Aktywna polityka władz w zakresie ograniczania bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości, 
2) Wspieranie rozwoju turystyki, kultury i sportu, 
3) Poprawa jakości kadr gospodarki poprzez rozbudowę systemu edukacji, 
4) Wspieranie przyjaznej mieszkańcom infrastruktury ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej, 
5) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz odwiedzających miasto gości, 
6) Promocja miasta. 

Realizacja w/w celów wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców i przyczynia się do „zatrzymania" mieszkańców w Radomiu. 
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CEL 1.1. 

CEL STRATEGICZNY - 

 Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie efektywnej polityki społecznej 

CE
L 

K
IE

R
U

N
K

O
W

Y
 

CELE OPERACYJNE 

CEL 1  

Aktywna polityka władz  
w zakresie ograniczania bezrobocia 

i wspierania przedsiębiorczości 

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

� Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości jako instytucji wspierającej wzrost 
samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych, w tym absolwentów; 

� Integracja działań miasta z gminami sąsiednimi w zakresie przeciwdziałania bezrobociu 
i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych; 

� Nawiązanie i pogłębianie współpracy w zakresie rozwoju gospodarczego  
z sąsiednimi gminami. 

 

W ramach celu 1.1 w latach 2018 – 2020 w Gminie Miasta Radomia prowadzone były następujące działania: 

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 
W ramach realizacji celu „Aktywna polityka władz w zakresie ograniczania bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości” Wydział Zdrowia i Polityki 

Społecznej Urzędu Miejskiego  w Radomiu zrealizował: 
1. W okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2019r. projekt pn. „Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości” w ramach Osi priorytetowej IX 

„Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1  Cel operacyjny Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt realizowany był w ramach partnerstwa - Lider projektu Gmina Miasta Radomia, Partner projektu –
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy”. 

Wartość ogólna projektu 350.000 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie  332.500 zł,  wkład własny 17.500 zł. 
W ramach projektu: 
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-  przeprowadzono indywidualną diagnozę i opracowano IPD dla 25 uczestników projektu; 
- udzielono porad psychologicznych, prawnych, przeprowadzono trening umiejętności społecznych oraz warsztaty rozwoju osobistego; 
-  przeprowadzono kursy zawodowe; 
- przeprowadzono indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy, indywidualne 
zajęcia z trenerem pracy; 
- liczba osób pracujących po opuszczeniu projektu – 5. 

2. W okresie od 1 lipca 2019r. do 10 grudnia 2019r. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  Urzędu Miejskiego w Radomiu realizował projekt  
pn. „New skills - new opportunities for life” w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę 
międzynarodową” w ramach Osi priorytetowej IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” 
Działanie 4.3  Współpraca ponadnarodowa. Projekt realizowany był w partnerstwie - Lider Projektu – Gmina Miasta Radomia, Partner krajowy projektu: 
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy”, partner zagraniczny projektu: Accociation of parents and guardians of people with 
Disabilities „To Ergastiri”. 

Wartość ogółem  projektu 81.925,36 zł. 
Ww. Projekt miał na celu rozszerzenie o komponent międzynarodowy projektu pn. „Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości”. 

W ramach projektu realizowane były IV kamienie milowe: 
I. Plan współpracy z parterami – wizyta robocza w Grecji (zapoznanie się z projektem, opracowanie szczegółowego harmonogramu i podział zadań, 

założenia oraz plan monitoringu i ewaluacji); 
II. Opracowanie rozwiązania (produktu) – wizyty studyjne w Grecji i w Polsce, analizy dokumentów prawnych, uchwał, regulaminów, wybór wykonawców; 

III. Opracowanie końcowej wersji rozwiązania i jego planu wdrażania – opracowanie przewodnika dla pracodawców pt. „Bez barier” – osoba 
z niepełnosprawnością intelektualna w pracy;  

IV. Wdrożenie rozwiązania – przeprowadzenie seminarium aktywizującego pracodawców i osoby niepełnosprawne, prowadzenie działań informacyjnych  
na temat wypracowanego modelu. 

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 134 

 

W ramach realizacji celu:  „Aktywna polityka władz w zakresie ograniczania bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
prowadził kolejne działania: 

• Udzielanie dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Powyższe dofinansowanie wspiera działalność WTZ, których 
głównym celem  jest realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności 
każdego uczestnika, które są niezbędne do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. 
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• Na rzecz osób niepełnosprawnych realizowany był pilotażowy program "Aktywny Samorząd" w ramach, którego pomoc finansową otrzymało 
638 osób niepełnosprawnych na kwotę 2.038.833,49 zł.  

• Realizowany również był "Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” w obszarze G, dzięki któremu utworzono ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych za kwotę 366.789,80 zł 
oraz umożliwiono dwóm osobom niepełnosprawnym podjęcie działalności gospodarczej udzielając wsparcia w kwocie 73.000 zł. 
 
 

CEL 1.2. 

CEL STRATEGICZNY - 

 Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie efektywnej polityki społecznej 

CE
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 1.2 w latach 2018 – 2020 w Gminie Miasta Radomia prowadzone były następujące działania: 

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – WYDZIAŁ INWESTYCJI 

 
W ramach realizacji celu operacyjnego „Rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta” Wydział Inwestycji zrealizował: 

1. W roku 2018: 
1.1. Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1  
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W roku 2018 kontynuowano realizację prac rewitalizacyjnych. W ramach zadania przewidziano dostosowanie obiektu do obowiązujących 
warunków technicznych dla potrzeb m.in. administracji publicznej, w tym  Rady Miejskiej.  

1.2. „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu 
Rynku - etap 1” w ramach funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 
Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. W roku 2018 kontynuowano realizację zadania w zakresie rewitalizacji Kamienic Deskurów.  
W wyniku przebudowy w obiekcie powstaną funkcje muzealne, usługowe, edukacyjne i przedsiębiorczości. 

1.3. Zrealizowano w różnych lokalizacjach na terenie miasta nowe formy rzeźbiarskie związane z historią gospodarczą Radomia. 
1.4. Likwidacja barier architektonicznych w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Moniuszki 9. W ramach zadania wykonano 

platformę schodową dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku. 
2. W roku 2019: 

2.1. Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1  
W roku 2019 zakończono realizację prac rewitalizacyjnych Ratusza zlokalizowanego w obiektach po byłym Archiwum Państwowym. W ramach 
zadania dostosowano obiekt do obowiązujących warunków technicznych dla potrzeb m.in. administracji publicznej, w tym  Rady Miejskiej. 

2.2. „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu 
Rynku - etap 1” w ramach funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 
Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. W roku 2019 kontynuowano realizację zadania w zakresie rewitalizacji Kamienic Deskurów. 

2.3. Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego. W roku 2019 rozpoczęto prace rewitalizacyjne obiektu.  
2.4. Przebudowa schodów awaryjnych oraz infrastruktury technicznej zewnętrznej na dziedzińcu budynku administracyjnego przy  

ul. Żeromskiego 53. 
2.5. Iluminacja mostu zakochanych w Starym Ogrodzie. Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

 
3. W roku 2020: 

3.1. „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu 
Rynku - etap 1” w ramach funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 
Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. W roku 2020 zakończono realizację zadania w zakresie rewitalizacji Kamienic Deskurów. W wyniku 
przebudowy w obiekcie powstały funkcje muzealne, usługowe, edukacyjne oraz przedsiębiorczości. 
Łączny koszt robót budowlanych całej inwestycji przy Kamienicy Deskurów (kwota wynikająca z umowy z wykonawcą wraz z podpisanymi 
aneksami) wyniósł 33.657.157,29 zł brutto. 

3.2. Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego. W roku 2020 zakończono prace rewitalizacyjne obiektu.  
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REWITALIZACJA SP. Z O.O. 

 
W ramach realizacji celu operacyjnego pn.: Rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta, Rewitalizacja sp. z o.o. prowadziła następujące działania: 
− Badania archeologiczne przeprowadzone w 2018 r. w budynku kancelarii parafii św. Jana Chrzciciela w Radomiu  przy ul. Rwańskiej 6, dz. 85/2. 
− Badania archeologiczno – architektoniczne ul. Rynek 12 – Wałowa 22 na działce 67 w Radomiu (etap II, XI-XII.2018r.). 
− Udostępnienie do zwiedzania stałej wystawy archeologiczno-architektonicznej „Dom wedle bramy” przy ul. Grodzkiej 8 w Radomiu  (2018-2020). 
− Organizacja od 19.05.2018r. do 31.08.2018r. wystawy numizmatycznej pt. „Historyczny wizerunek Orła Białego na monetach polskich” oraz ekspozycji 

monet średniowiecznych i nowożytnych odkrytych w czasie badań archeologicznych prowadzonych na terenie Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu 
przez zespół badawczy Rewitalizacja Sp. z o.o. na przestrzeni lat 2006-2016 (V-VIII.2018r.) 
 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU - WYDZIAŁ KULTURY 

 
W ramach realizacji celu kierunkowego „Wzbogacenie oferty imprez o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym”, „Promocja i rozwój instytucji kultury” 

oraz „Rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta” Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu prowadził następujące działania: 
• wydawanie Radomskiego Informatora Kulturalnego, 
• planowanie dotacji podmiotowej i dotacji celowych z uwzględnieniem potrzeb promocyjnych instytucji i ukierunkowanych na ich rozwój, remonty, 

inwestycje i zakupy inwestycyjne, 
• planowanie i udzielanie dotacji celowych na rewitalizację zabytków niestanowiących własności gminy, 
• opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2023, 
• aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków, 
• opracowywanie dokumentacji remontów zabytkowych kapliczek, opieka nad grobami wojennymi, 
• przeprowadzenie generalnego remontu i przebudowy kwatery wojennej na Firleju wraz z pomnikiem, 
• wspieranie na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie imprez realizowanych przez organizacje pozarządowe o zasięgu 

regionalnym, 
• planowanie i udzielanie własnym instytucjom kultury dotacji celowych na organizację imprez o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, 
• monitorowanie działalności instytucji kultury w tym zakresie, 
• organizacja i koordynacja wydarzeń związanych z upamiętnieniem ważnych rocznic historycznych, w szczególności całorocznego cyklu na 100-lecie 

Niepodległości „Wolne Miasto Wolnych Obywateli” w 2018 roku i 80- rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w 2019 roku. 
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MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „AMFITEATR” 

 
W ramach celu: „Promocja i rozwój instytucji kultury” Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” prowadził następujące zadania: 

1. 2018 r. - udział w programie „Zaproś nas do siebie” Narodowego Centrum Kultury. Delegacje z Amfiteatru przez cały rok odwiedzały domy kultury, 
muzea i skanseny w całej Polsce. Finalnie w listopadzie 2018 r. MOK gościł u siebie wszystkich uczestników edycji 2018. W sierpniu 2020 r. Amfiteatr 
był gospodarzem wizyty studyjnej w ramach kolejnej edycji „Zaproś nas do siebie”. Kilkanaście osób z ośrodków kultury w Polsce oraz przedstawiciel 
NCK-u przez 3 dni zwiedzało z nami Radom i okolice. 

2. 18 września 2018 r. Amfiteatr – jako partner główny – zorganizował konferencję #MPEK_START – inaugurującą Mazowiecki Program Edukacji 
Kulturalnej. Podstawowym celem MPEK jest wspieranie i promowanie społecznych działań twórczych opartych na żywym uczestnictwie w kulturze, 
poprzez m.in. wsparcie animatorów i edukatorów, sieciowanie i budowanie kontaktów, angażowanie przedstawicieli administracji samorządowej 
w działania w obszarze edukacji kulturalnej. Podczas konferencji podpisano Samorządową Kartę Dla Kultury.  

3. Jesienią 2019 r. rozpoczął się pierwszy sezon działalności Pracowni Nowych Mediów. Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji 6 profesjonalnie 
wyposażonych pracowni: telewizyjną, dźwiękową, radiową, fotograficzną, animacji oraz newsroom.  

4. Bardzo Młoda Kultura (2019-2021) – Amfiteatr jest głównym, regionalnym operatorem programu wsparcia dla nauczycieli i animatorów kultury z woj. 
mazowieckiego. Jego celem jest wzmacnianie środowiska animacji i edukacji oraz łączenie sektorów kultury i oświaty.  

5. Amfiteatr konsekwentnie buduje swoją markę i utrwala się w świadomości różnych pokoleń stawiając również na nowe brzmienia i podążanie za 
trendami. Bardzo dużą popularnością (również wśród gości spoza Radomia – przyjeżdżających do Amfiteatru specjalnie na koncerty swoich idoli) cieszyły 
się m.in. koncerty: Clock Machine, Mery Spolsky, Lor, Króla, KAMP!, Baasch.  

6. Budowana przez lata publiczność jazzowa to bardzo mocna część społeczności fanów Amfiteatru. MOK stara się przynajmniej raz na kwartał zapraszać 
dla niej gwiazdy z najwyższej półki, m.in. Krzesimira Dębskiego, Marka Napiórkowskiego, Adama Bałdycha, Artura Dutkiewicza, Agę Zaryan, Kubę 
Badacha. 

 
W ramach celu pn.: „Wzbogacanie oferty imprez o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym”  MOK Amfiteatr organizował: 

1. W latach 2018-2020 wakacyjne weekendy, swój autorski projekt (zdobywający rok rocznie dofinansowanie w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w programie „Edukacja kulturalna”) „Fosa pełna kultury”. Projekt składa się z trwających przez kilka letnich weekendów: warsztatów 
edukacyjno-twórczych, spotkań, pokazów i koncertów. Program projektu jest bogaty i różnorodny, angażujący wszystkie grupy wiekowe i społeczne; 
udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Z roku na rok „Fosa pełna kultury” zwiększa swoje zasięgi a do Radomia przyjeżdżają osoby z całej 
Polski aby wziąć udział w konkretnych wydarzeniach. „Fosa pełna kultury” ma już swoją silną markę, stała się wyczekiwanym „letnim festiwalem” 
kultury i sztuki.  

2. W maju 2019 r. - I Radomski Festiwal Górski. Dwudniowe święto miłośników gór wypełnione było spotkaniami, prelekcjami, prezentacjami filmów  
w ramach Lądek Film Tour. Gośćmi Amfiteatru byli m.in.: legendarny himalaista Krzysztof Wielicki, himalaista Rafał Fronia i ratownik TOPR, płetwonurek  
i eksplorator najgłębszych jaskiń świata – Krzysztof Starnawski, Dominik Szczepański – autor książki o Tomaszu Mackiewiczu. Nie zabrakło stoiska z 
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górską literaturą fachową i górską beletrystką oraz ścianki wspinaczkowej czy warsztatów dla dzieci (o speleologii i wyprawach z małymi dziećmi). 
Amfiteatr gościł też Archiwum Polskiego Himalaizmu Zimowego ze spotkaniem poświęconym archiwum fotografii z wypraw polskich wspinaczy w 
Himalaje  
i Karakorum w latach 70. XX wieku. Partnerem Amfiteatru było Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” i Kino Elektrownia. 
Zaplanowana na maj 2020 r. II edycja została odwołana ze względu na pandemię COVID-19.  

3. Festiwal „Zawieruchy Radomskie” i cykl „Zawirowania Radomskie”, realizowane wspólnie z Radomską Inicjatywą Oberkową gromadzą miłośników 
tradycyjnej muzyki ludowej z całej Polski.  

4. Rozpoczęcie cyklu „Halo, Ziemia!” w formule transmisji na żywo na FB – pierwszym gościem był 8 października 2020 r. Karol Wójcicki, autor 
najpopularniejszego w Polsce profilu dotyczącego astronomii – „Z głową w gwiazdach” (zasięg: ogólnopolski).  

5. Rozpoczęcie cyklu „Wkoło zioło” – płatnych warsztatów on-line z wysyłką dedykowanych tematyce spotkania składników potrzebnych do wykonania 
zadania (zasięg: ogólnopolski).  

6. Wrzesień – grudzień 2020 r.  – obchody jubileuszu Amfiteatru: odsłona koncertowa wraz z publikacją filmu dokumentalnego o 40-leciu instytucji. Płatna 
kampania promocyjna na Facebooku (wyniki: 112 679 odbiorców). Zaproszeni artyści (Karaś/Rogucki, Artur Andrus, Aga Zaryan) wzbudzili bardzo duże 
zainteresowanie nie tylko radomian, ale również swoich fanów, którzy przybyli na dwa pierwsze koncerty, a trzeci – ze względu na obostrzenia 
sanitarne – oglądali i żywo komentowali podczas streamu na FB. 
 

OŚRODEK KULTURY I SZTUKI „RESURSA OBYWATELSKA” 

 
W ramach „Promocji i rozwoju instytucji kultury” oraz „Wzbogacania oferty imprez o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym” OKiS Resursa 

Obywatelska  prowadziła w latach 2018 – 2020 następujące działania: 
− organizowanie stałych imprez: Kaziki, Spotkania z Kulturą Żydowską „Ślad”, Festiwal Filozofii „Okna”, Anima Urbis, Uliczka Tradycji, Festiwal Kolęd  

i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie”, wystawy plastyczne, projekcje w Klubie Dobrego Filmu, cykl edukacyjny „Historia Cię szuka”, obchody rocznicy 
Radomskiego Czerwca’76; 

− tworzenie produkcji filmowych: „Radomski Magazyn Kulturalny”, „Twoje życie za moje życie. Wspomnienia o Teresie Grodzińskiej”, „Kwartet 
Beethovena”, „Michel Schwalbe. Koncertmistrz z Radomia”; 

− stworzenie kolejnego punkt Szlaku Pamięci Radomskich Żydów „Ślad” – Duże Getto przy ul. Szpitalnej; 
− wydanie w 2019 r. Radomskich Studiów Humanistycznych oraz wznowienie Beit Radom, w 2020 r. wydanie książki dr Roberta Wiraszki Szpital św. 

Kazimierza; 
− zorganizowanie konkursu literackiego on-line „Raport z zagrożonego miasta” i planowanie na rok 2021 wydanie przesłanych opowiadań w formie 

książki; 
− przeprowadzenie w 2020 r. remontu dachu Resursy dzięki dofinansowaniu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Gminy Miasta 

Radomia; 
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− organizowanie stałych zajęć dla grup zainteresowań: grupa wokalna, grupy zespołów muzycznych i Teatr Poszukiwań dla młodzieży, a także aerobik 
 i gimnastyka relaksacyjna, Teatr Resursa dla osób dorosłych. 

TEATR POWSZECHNY W RADOMIU 

 
W ramach realizacji celów operacyjnych „Promocja i rozwój instytucji kultury” oraz „Wzbogacenie oferty imprez o zasięgu ogólnopolskim  

i międzynarodowym” Teatr Powszechny prowadził następujące działania: 
- Dbałość o wzbogacanie oferty artystycznej,  utrzymanie i stałe podnoszenie poziomu artystycznego oraz poprawę wyników, 
- Poprawa jakości infrastruktury:   

� 2018 r. - Modernizacja dużej sceny Teatru  Powszechnego oraz przestrzeni przeznaczonej dla widzów - II ETAP – łączna kwota inwestycji:  
475 478,97 zł netto;   

� 2019 r.- Modernizacja dużej sceny Teatru Powszechnego oraz przestrzeni przeznaczonej dla widzów - III ETAP – łączna kwota inwestycji:  
224 508,19 zł netto;   

� 2020 r. – Modernizacja wyposażenia teatru poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego i do monitoringu - łączna kwota inwestycji: 
175 743,98 zł netto; 

- Przygotowanie premier (w tym także realizacji prapremierowych) przy współpracy z utytułowanymi twórcami teatru:   
� 2018 r. – 8 premier, w tym 2 prapremiery;   
� 2019 r. – 6 premier, w tym 1 prapremiera;  
� 2020 r. – 2 premiery; 

- Udział w festiwalach i przeglądach teatralnych o ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu:  
� 28 stycznia 2018 r.- Tajemniczy Mr Love – pokaz w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku;   
� 8 lipca 2018 r. – Jestem – pokaz Scena Letnia Teatru J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim;   
� 7 września 2018 r. – Mayday 2 – pokaz na Festiwalu w Lubuskim Teatrze im. L. Kruczkowskiego z Zielonej Górze;  
� 11 kwietnia 2019 r. Ferdydurke – pokaz w Teatrze Dramatycznym w Opolu, w ramach 44. Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Żywa”;   
� 12 kwietnia 2019 r. – Ferdydurke pokaz w Teatrze Dramatycznym w Warszawie w ramach 39. Warszawskich Spotkań Teatralnych;  
� 16 czerwca 2019 r. Daszeńka – 2 pokazy w Teatrze Starym w Lublinie;  
� 13 października 2019 r. Bea – pokaz w Teatrze Nowym w Zabrzu w ramach XIX Festiwalu Dramaturgii Współczesnej; 

- Działania edukacyjne: warsztaty teatralne dla dzieci młodszych (klasy I-III); warsztaty teatralne dla dzieci starszych (klasy IV-VIII szkoły podstawowej); 
czytanie dramatów – reżyserowane czytania najciekawszych tekstów dramaturgii współczesnej; 

- Ulica Teatralna - w ramach Budżetu Obywatelskiego Teatr przygotował w 2020 r. letnie pokazy spektakli teatrów ulicznych: 
- Rozwój Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego:  

� W 2018 – odbyła się XIII jubileuszowa edycja imprezy (25-lecie) XIII Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski odbył się w dniach 20-27 
października 2018 r. Do udziału w konkursie zaproszono 10 przedstawień powstałych z inspiracji postacią Gombrowicza i w oparciu o jego 
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utwory. XIII Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski wzbogacony został o szereg imprez towarzyszących, wśród których wymienić należy: 
Spacer Teatralny przygotowany we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego, dwie wystawy fotograficzne, codzienne dyskusje  
z twórcami w Klubie Festiwalowym, Studio Festiwalowe prowadzące internetowe transmisje na żywo oraz kilka spektakli towarzyszących, w 
tym jeden premierowy.  

� W  2020 r. odbył się XIV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski., wzbogacony o szereg imprez towarzyszących, wśród których wymienić 
należy: koncert Zdzisława Piernika oraz Jerry & The Pelikan System”, wystawę plakatów gombrowiczowskich, codzienne rozmowy z twórcami  
w Studiu Festiwalowym, które było emitowane na żywo w internecie, spektakl towarzyszący Teatr Resursa „Pokój Jakuba”. 

 

ŁAŹNIA - RADOMSKI KLUB ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I GALERIA  

 
W ramach realizacji celów operacyjnych „Promocja i rozwój instytucji kultury” oraz „Wzbogacenie oferty imprez o zasięgu ogólnopolskim  

i międzynarodowym” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia” prowadził następujące działania: 

- Systematyczne promowanie funkcjonowania placówki oraz jej działalności programowej w mediach lokalnych i regionalnych, Radomskim Informatorze 
Kulturalnym, itp.; 

- Wzmożenie funkcjonowania mediów społecznościowych w okresie 2018-2020 i wprowadzenie w 2020 nowych form przekazu (transmisje koncertów 
czy materiały video z różnych wydarzeń) online w związku z pandemią skorelowanych z nowymi formami działalności instytucji, zwłaszcza stworzenie 
kanału ŁaźniaTV na YouTube; 

- Wykorzystanie imprezy Radom Fashion Show w 2018 r. (rocznica 100 lat polskiego lotnictwa wojskowego) do zestawu atrakcji towarzyszących 
Międzynarodowym Pokazom Lotniczym Air Show. Jedna z atrakcji – występ Amerykańskiej Orkiestry Sił Powietrznych; 

- Kontynuowanie dużych, cyklicznych imprez przy dbałości o ich wysoki poziom artystyczny: Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję, cykl wystaw 
plastycznych „Pracownie konfrontacje”, Radomski Festiwal Jazzowy. W 2020 Radom Fashion Show się nie odbył. 

- Współpraca na rzecz imprezy Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji, edycje 2018, 2019, 2020; 
- Dzięki funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej „Łaźni” – American Corner Radom kontynuowano szczególny rodzaj obecności wątków 

międzynarodowych w środowisku radomskim współpracą z:  
� Ambasadą USA w Warszawie,  
� amerykańskim Departamentem Stanu,  
� Polsko - Amerykańską Komisją Fulbrighta,  
� amerykańskimi uniwersytetami,  
� organizacjami pozarządowymi o międzynarodowym zakresie działania.  

Przykłady projektów:  
• udział w sieci programów odbywających się w tym samym czasie w wielu miejscach na świecie i w Polsce; 
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• międzynarodowe wystawy; spotkania poświęcone Education USA skierowane do młodzieży z całej Polski;  
• spotkania edukacyjne, teatralne i coachingowe realizowane przez Łaźnię/American Corner w ramach festiwalu Kameralne Lato 2018, 2019 i 2020 

(w reżimie sanitarnym) skierowane do młodzieży z całej Polski, a także uczestników z zagranicy;  
• międzynarodowe łączenia online z tzw. sister corners (uczestnicy z różnych krajów);  
• regularnie organizowane konferencje motywacyjno – psychologiczne (także wersja online), z udziałem międzynarodowych prelegentów, np. PIM – 

Pasja, Inspiracja, Motywacja - konferencje odbywały się w dwóch językach: polskim oraz angielskim i każdorazowo gromadziły publiczność zarówno  
z Radomia, jak i z całej Polski oraz z zagranicy (USA, UK, Izrael, Turcja);  

• spotkania online (webinars) w j. polskim oraz angielskim prowadzone przez polskich i zagranicznych prelegentów związane głównie z tematyką 
kultury - wśród prelegentów specjaliści z wybranych dziedzin (artyści, akademicy) oraz dyplomaci;  

• praktyczne warsztaty i wykłady dotyczące wybranych zagadnień kulturalnych; 
- W 2018 roku przeprowadzono remont dachu oraz odnowiono elewację zewnętrzną zabytkowego obiektu będącego siedzibą główną placówki przy ulicy 

Żeromskiego 56, natomiast w 2019 roku siedziba ta otrzymała parę nowych drzwi wejściowych. Te działania odbywały się pod nadzorem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JÓZEFA A. I ANDRZEJA S. ZAŁUSKICH W RADOMIU 

 
W ramach realizacji celów operacyjnych „Promocja i rozwój instytucji kultury” oraz „Wzbogacenie oferty imprez o zasięgu ogólnopolskim 

i międzynarodowym” Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu prowadziła następujące działania: 
- Organizacja VII Radomskich Targów Wydawnictw Regionalnych (2019 r.), 
- Współorganizacja Festiwalu Literackiego Opętani Literaturą i Nagrody Literackiej im. W. Gombrowicza (2018 - 2020), 
- Organizacja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie (2018 - 2020), 
- Udział w Międzynarodowym Festiwalu Literatury Dziecięcej „Ojce i dziadki” (2020 r.), 
- Organizacja Spacerów Literackich z Miejską Biblioteką Publiczną (2018-2020), 
- Organizacja wystaw znanych i uznanych artystów radomskich w Bibliotece Głównej oraz Filii nr 6 (2018-2020), 
- Współpraca z mediami w zakresie upowszechniania czytelnictwa (np. program „Książka na weekend” w TV Zebrra (2019 r.) czy audycje o książkach  

w Radio Radom (2018-2020), 
- Digitalizacja i udostępnienie ważnych dla Radomia i regionu dokumentów w ramach współpracy Radomskiej Biblioteki Cyfrowej (l.2018-2020) z: 

� Biblioteką Pedagogiczną w Radomiu, 
� Gminną Biblioteką Publiczną w Jedlni-Letnisko, 
� Parafią Zwiastowania NMP w Jasionnej (Dekanat Jedlińsk), 
� Parafią Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu,  
� Parafią św. Jana Chrzciciela w Radomiu  
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� Parafią św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie, 
� Parafią Ewangelicko-Augsburska w Radomiu, 
� Zespołem Szkolno-Przedszkolny w Jedlińsku, 
� Muzeum Regionalnym w Kozienicach, 
� Teatrem Powszechny w Radomiu, 
� Radomskim Towarzystwem Naukowym, 
� Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska,  
� Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 
� Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu, 
� Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, 
� PSP im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach, 
� Wojskowym Klubem Sportowy „Czarni - Radom” 

 

DOM KULTURY „BORKI” 

 

W ramach realizacji celów operacyjnych „Promocja i rozwój instytucji kultury” oraz „Wzbogacenie oferty imprez o zasięgu ogólnopolskim  
i międzynarodowym” Dom Kultury „Borki” w latach 2018 - 2020 prowadził następujące działania: 

− Organizacja Międzynarodowego Turnieju Formacji Tanecznych „Radom Open” (w roku 2018 – VII Open Radom; 2019 – VIII Open Radom; w roku 2020 
Turniej został odwołany z powodu COVID 19).  

− Organizacja warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii jako działań wspierających edukację artystyczną prowadzoną 
przez DKB.  

− Promocja Domu Kultury jako miejsca spotkań dla mieszkańców Radomia, instytucji otwartej na pomysły mieszkańców poprzez organizację wydarzeń 
okolicznościowych dla społeczności lokalnej. Tu szczególną uwagę należy zwrócić na zainicjowane spotkania mieszkańców osiedla z pracownikami 
Domu Kultury, których owocem jest powstanie Stowarzyszenia na rzecz rozwoju inicjatyw twórczych „dkb”.  

Stowarzyszenie oficjalnie funkcjonuje od maja 2018. Wspólnie zorganizowanych zostało kilka przedsięwzięć między innymi imprezy „Europejski dzień jedności 
pokoleń”; „Galeria fotografii”, spotkania z okazji Dnia Osób Starszych; Spotkania kulinarne „Przy wspólnym Stole”. 

− Dwukrotnie  w roku 2018 i 2019 zorganizowany został Ogólnomiejski Festyn „Detektywi Radości” mający na celu integrację organizacji pozarządowych 
działających w szerokorozumianej sferze kultury i edukacji artystycznej.  

− W  2018 r., z inicjatywy mieszkanki osiedla, DK Borki nawiązał współpracę z Mazowieckim Instytutem Kultury, która zaowocowała realizacją warsztatów 
teatru ruchu „Inspiracje”.  
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− Organizacja w latach 2018-2020 cyklicznej imprezy M-3 - to realizacja  spektakli teatralnych, w kameralnych warunkach w Domu Kultury Borki na sali 
mieszczącej do 130 widzów, z klimatem nawiązującym do miłych rodzinnych spotkań odbywających się we własnym M. Dla widowni występują 
najwybitniejsi polscy aktorzy. 

− Dom Kultury jako miejsce przyjazne seniorom – organizacja czasu wolnego w formie: spotkań tanecznych, spotkań literackich, warsztatów kulinarnych, 
organizacji wycieczek krajoznawczych, organizacji zajęć ruchowych dla seniorów, organizacji warsztatów wokalnych itp. 

− Od września 2019 roku Dom Kultury Borki przy współudziale Pracowni Kreatywnej „Uwolnij Swój Głos" prowadzi projekt edukacyjny „Uwolnij Swój 
Potencjał” mający charakter cyklu warsztatów skierowanych do młodzieży i osób dorosłych.  

− Rok 2020 wstrzymał realizację większości projektów lub ich kontynuację. DK Borki zrealizował pomimo to w formie on-line Powiatowe konkursy 
plastyczne: Karta z Wielkanocy, Karta z Bożego Narodzenia; ogólnomiejski konkurs plastyczny „Barwy jesieni”; Koncert z okazji 11-go listopada 
„Niepodległa – Niepokorna”; Spotkania w cyklu M-3; warsztaty kulinarne „Tajemnice dobrej kuchni”; Rodzinne pieczenie Pierników oraz warsztaty  
z kształcenia artystycznego: muzyczne, wokalne, plastyczne, teatralne, taneczne. 
 

DOM KULTURY „IDALIN” 

 
W ramach realizacji celów operacyjnych „Promocji i rozwoju instytucji kultury” oraz „Wzbogacania oferty imprez o zasięgu ogólnopolskim  

i międzynarodowym” Dom Kultury Idalin prowadził w latach 2018 – 2020 następujące działania:  
− Ogólnopolski Zlot „Modularzy” Kolejowych -  impreza organizowana cyklicznie. Jej celem jest rozbudzanie zainteresowania nauką, techniką i historią; 

popularyzowanie modelarstwa wśród mieszkańców regionu, szczególnie dzieci i młodzieży; zachęcanie do twórczej formy spędzania wolnego czasu 
oraz promowanie walorów ziemi radomskiej. 

− Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych – impreza organizowana cyklicznie. Celem zadania jest propagowanie modelarstwa wśród 
mieszkańców Radomia, jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu, pobudzenia zainteresowania kulturą techniczną, wymiana doświadczeń 
pomiędzy modelarzami z różnych części kraju, promowanie Radomia w Polsce. 

− Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Żeglarską „RAFA” – jeden  z najstarszych festiwali szantowych w Polsce. Spotkania organizowane są cyklicznie. 
Celem imprezy jest rozbudzenie zainteresowania muzyką szantową i piosenką turystyczną wśród radomian i nie tylko oraz integracja środowiska 
związanego  
z muzyką szantową i turystyczną. 

− „Radomskie Dwójki” - Ogólnopolski Turniej Tańca Break-Dance – impreza organizowana cyklicznie. Ma na celu popularyzację tańca, jako doskonałej formy 
aktywnego  spędzania wolnego czasu. 
 

RADOMSKA ORKIESTRA KAMERALNA 

 
W ramach celu: „Promocja i rozwój instytucji kultury” Radomska Orkiestra Kameralna prowadziła następujące działania: 
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- na każdy koncert Orkiestry drukowane były plakaty, ulotki, zaproszenia oraz programy koncertowe informujące o danym wydarzeniu, 
- ściśle współpracowano z mediami zarówno regionalnymi, jak i ogólnopolskimi m. in. Ruch Muzyczny, II pr. Polskiego Radia, TVP Info, Radio Plus, Echo 

Dnia, 
- wszystkie działania orkiestry na bieżąco opisywano na stronie internetowej (www.rok.art.pl), a także w mediach społecznościowych, (Facebook itp.), 
- dzięki szeroko zakrojonym działaniom promocyjnym oraz ciekawej, różnorodnej ofercie koncerty Orkiestry cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. 

Nastąpił wzrost frekwencji na koncertach R.O.K. Publiczność regularnych koncertów dla dorosłych w 2019 r. to ok. 5 300 słuchaczy (średnia 
na 1 koncercie: 530 os.),  

- do udziału w koncertach ROK zaprasza do współpracy solistów i dyrygentów z kraju i zagranicy. 
 

W 2020 roku Radomska Orkiestra Kameralna, mimo konieczności zamknięcia normalnej działalności, nie zawiesiła swoich działań. Działalność została 
przeniesiona na profil na Facebooku (https://www.facebook.com/RADORKAM/), była także prezentowana na kanale YouTube. W pierwszej połowie roku 
Radomska Orkiestra Kameralna przygotowała cykl spotkań z muzykami orkiestry pt. „ROK w sieci”. W każdą środę i piątek na Facebook’owej stronie muzycy 
ROK prezentowali swoje muzyczne światy. W pozostałe dni tygodnia prezentowano archiwalne koncerty: muzyka Beethovena, czy Mendelssohna, oprócz 
klasyki znalazło się także miejsce na trochę rozrywki, jak muzyka filmowa, czy celtycka. Prezentowano także nagrania utworów Międzynarodowego Konkursu 
Kompozytorskiego K. Pendereckiego „Arboretum”. W drugiej połowie 2020 roku kilka koncertów ROK miało swoją premierę na YouTube. Bardzo dużą 
popularnością cieszyły się szczególnie grudniowe koncerty: koncert gwiazdkowy obejrzało ok. 1500 osób, natomiast koncert sylwestrowy zdobył ponad 4 
tysiące odbiorców. 

 
W ramach celu kierunkowego: „Wzbogacenie oferty imprez o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym” Radomska Orkiestra Kameralna kontynuuje 

realizację wielu prestiżowych imprez, a także stworzyła i zrealizowała kilka nowych projektów, które zgodnie z celami umieszczonymi w strategii wzmocniły  
i wzbogaciły ofertę kulturalną miasta oraz zostały zauważone na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej: 

- w latach ROK 2018-2020 była organizatorem koncertów towarzyszących Wielkanocnemu Festiwalowi Ludwiga van Beethovena. Ten prestiżowy 
festiwal muzyki poważnej, który jest jednym z najbardziej liczących się w Europie, gościł już w Radomiu wielokrotnie.  

- w 2019 roku Orkiestra po raz czwarty zorganizowała Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Krzysztofa Pendereckiego „Arboretum”. Ogłoszenia  
na temat Konkursu „Arboretum” zostały zamieszczone zarówno w polskiej (Ruch Muzyczny, Twoja Muza, Muzyka21), jak i zagranicznej prasie branżowej 
(International Arts Magazine, BBC Music). Natomiast drogą pocztową (zarówno standardową, jak i mailową) zostały przesłane informacje na temat 
konkursu do polskich i światowych ośrodków muzycznych. Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem muzyków z całego świata, nadeszły 
zgłoszenia m. in. z Japonii, Kanady, Francji, Grecji, Serbii.  Konkurs zaowocował powstaniem wielu nowych dzieł, z których kilka doczekało się 
światowego prawykonania podczas finału Konkursu. Relacja z koncertu została wyemitowana 11.12.2019 przez TVP3 w programie Strefa Mazowsze. 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Radomia. Uzyskano także patronat medialny Programu II Polskiego Radia oraz TVP 
Kultura. Dzięki temu zapowiedzi na temat Konkursu oraz relacje z samego koncertu finałowego mogły dotrzeć do odbiorców z całej Polski. Koncert 
Finałowy Konkursu był dużym wydarzeniem muzycznym w skali kraju, ale także świata. Relacje w mediach pozwoliły pokazać możliwości Orkiestry oraz 
promować miasto Radom, jako ośrodek ważnych wydarzeń kulturalnych na mapie Polski. 
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O. O. 

 
W ramach realizacji celu operacyjnego „Wspieranie rozwoju sportu i turystyki” MOSiR prowadził następujące działania: 
− Realizacja kompleksowego systemu Radomskiego Roweru Miejskiego łączny koszt - 3 099 333,00 zł. brutto . Termin realizacji od dnia 

01.04.2017r. do dnia 02.11.2019r. z czego: 
� poniesione koszty za przygotowanie, dostawa i montaż kompleksowego systemu RRM w 2017r. w wysokości 1 084 766,55zł. 
� poniesione koszty za kompleksowe utrzymanie i zarządzanie systemem RRM w 2017r. w wysokości 929 799,90zł.  
� poniesione koszty za kompleksowe utrzymanie i zarządzanie systemem RRM w 2018r. w wysokości 929 799,90zł.  
� poniesione koszty za kompleksowe utrzymanie i zarządzanie systemem RRM w 2019r. w wysokości 154 966,65zł.  

Termin zakończenia: 03.01.2020r. 
− Zaprojektowanie i wykonanie hal tenisowych na terenie Ośrodka Borki przy ul. Bulwarowej 19 w Radomiu w ramach Radomskiego Centrum 

Sportu. Koszt inwestycji 2 458 590,54 zł. brutto. Termin ukończenia 24.10.2019r. 
− Remont nawierzchni pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Rapackiego w Radomiu. Koszt inwestycji 1 097 053,10 zł. brutto. 

Termin ukończenia 17.10.2020r. 
− Dostosowanie oświetlenie stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Narutowicza 9 w Radomiu do wymagań 

ekstraklasy. Koszt inwestycji 3 270 570,00 zł. brutto. Termin ukończenia 18.11.2020r. 
− Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Bulwarowej w Radomiu. Koszt inwestycji 442 800,00 zł. brutto. Termin 

ukończenia 21.12.2020r. 
Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego. 

− Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz 
budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu. Koszt inwestycji 96 867 573,89zł. brutto.  
Termin realizacji od 16.01.2020r. do 31.12.2021r. z czego: 

� budowa hali sportowo - widowiskowej do 30.04.2021r. 
� budowa układu drogowego do 30.04.2020r. 
� budowa stadionu piłkarskiego do 31.12.2021r. 

Poniesione koszty w roku 2020 w kwocie 27 636 457,45 zł brutto. 

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – BIURO SPORTU I WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, PROMOCJI MIASTA I TURYSTYKI 
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Biuro Sportu (w okresie 2018-2019 działało jako Biuro Sportu i Turystyki) wspierało Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Rwańskiej 16 w Radomiu 
poprzez przekazywanie m. in. materiałów promujących walory turystyczne miasta Radomia (przewodniki, mapy, itp.). 

Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Referat Promocji Miasta i Turystyki prowadził następujące działania:  
− Wspieranie dwóch radomskich Centrów Informacji Turystycznej poprzez m.in. przekazywanie materiałów promujących walory turystyczne miasta 

Radomia. 
− Udział w targach turystycznych. 
− Wspieranie radomskiej branży hotelarskiej, gastronomicznej oraz instytucji kultury poprzez przekazywanie materiałów promocyjnych, map, 

przewodników oraz gadżetów, a także przeprowadzanie akcji promocyjnych w mediach społecznościowych i tradycyjnych. 
− Udział w akcjach takich jak: „Polska zobacz więcej – Weekend za pół ceny” czy „Odpoczywaj na Mazowszu” w ramach, których wspierana jest branża 

hotelarska, gastronomiczna oraz instytucje kultury. Dzięki ogólnopolskiej promocji Radom zyskuje kluczowych partnerów i ma możliwość szerszej 
promocji, a dodatkowo miasto ma realną możliwość wyjścia z ofertą do turystów spoza regionu czy województwa.  

− Aktywny udział w działaniach promocyjnych Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 
− Organizacja Światowego Dnia Turystyki. 

 

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA „SŁONECZNY DOM” 

 
W ramach celu: „Wspieranie rozwoju turystyki, kultury i sportu” prowadzone były następujące działania: 

− organizacja wyjazdów turystycznych dla podopiecznych placówki wraz z wychowawcami  w okresie wakacji i ferii zimowych w ramach współpracy 
ze Stowarzyszeniem Słoneczny Dom oraz "Włóczykij", 

− stała współpraca z następującymi jednostkami: Muzeum Wsi Radomskiej,, Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Stowarzyszeniem 
Kajakarzy na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych, Fundacją Tomasza Gałka „Perspektywy”, Stowarzyszenie Słoneczny Dom. 
 

DZIENNY DOM „SENIOR+” W RADOMIU UL. RWAŃSKA 

 
W ramach realizacji celu: „Wspieranie rozwoju turystyki, kultury i sportu” prowadzono następujące działania: 
− Organizacja wyjazdów turystycznych dla Uczestników /ek Dziennego Domu „Senior+”. 
− Wyjścia i wyjazdy do Teatru Powszechnego w Radomiu, Biblioteki Publicznej - zwiedzanie wystaw, wyjazd do Teatru Buffo do Warszawy. 
− Nawiązanie współpracy z następującymi jednostkami: 

� Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, 
� Muzeum Okręgowym im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 
� Młodzieżowym Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu, 
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� Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr” w Radomiu, 
� MOSiR W Radomiu, 
� Domem Kultury „Idalin”  w Radomiu, 
� Ośrodkiem Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”, 

− Uczestniczenie w Przeglądzie Artystycznym organizowanym przez DK „Idalin”. 

CEL 1.3. 

CEL STRATEGICZNY - 

Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie efektywnej polityki społecznej 

CE
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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. 

 
W ramach celu 1.3 w latach 2018 – 2020 w Gminie Miasta Radomia wykonano: 

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – WYDZIAŁ INWESTYCJI 
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W ramach realizacji celu operacyjnego „Wspieranie inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury szkół i przedszkoli” Wydział Inwestycji wykonał zadania: 

1. W roku 2018: 

1.1. Remont sali gimnastycznej przy PSP NR 34 ul. Miła. 
1.2. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej oraz siłowni na wolnym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 25  

ul. Starokrakowska 124/128. 
1.3. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych ul. Sadkowska 19 – boisko o nawierzchni trawiastej 

syntetycznej. 
1.4. Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy PSP Nr 6 ul. Rapackiego 24. 
1.5. Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy PSP Nr 29. 
1.6. Przebudowa i remont placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 ul. Olsztyńska. 
1.7. Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 ul. Długojowska. 
1.8. Przebudowa i remont placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 ul. Olsztyńska – wykonanie terenu zieleni. 
1.9. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Filii PP nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich. 
1.10. Adaptacja pomieszczeń na segment żywieniowy w PSP Nr 6 ul. Rapackiego 24. 
2. W roku 2019: 
2.1.    Budowa placu zabaw przy PP Nr 17 ul. Zbrowskiego. 
2.2.    Budowa placu do ćwiczeń street workout przy PSP Nr 9 ul. Sandomierska. 
2.3.   Przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Hubala, al. Grzecznarowskiego 2. 
2.4.    Modernizacja kotłowni gazowej w budynku PSP nr 26 przy ul. Wośnickiej. 
2.5.   W MOK Amfiteatr ul. Daszyńskiego 5 wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. 
2.6.   Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 31 ul. Biała – wybrano wykonawcę robót. 
3. W roku 2020: 
3.1.   Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 31 ul. Biała – wykonano stan surowy zamknięty 
3.2.   Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 17 ul. Czarnoleska 10. 
3.3.   Budowa placu zabaw przy PSP Nr 11 ul. Gagarina. 
3.4.   Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w II LO im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego. 
3.5.   Budowa żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich wykonano dokumentację projektową wybrano Wykonawcę robót.   
 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – BIURO OBSŁUGI RADOMSKIEJ STREFY GOSPODARCZEJ 

 
W ramach realizacji celu: „Poprawa jakości kadr gospodarki poprzez rozbudowę systemu edukacji” przeprowadzono następujące działania: 

− Na wszystkich spotkaniach z przedsiębiorcami przedstawiano ideę kształcenia dualnego. 



32 

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU WYDZIAŁ FUNDUSZY UNIJNYCH 

− Przeprowadzono spotkania przedstawicielami Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu w celu zaangażowania studentów 
we współpracę z lokalnymi firmami. 

− Realizowano uchwałę nr 679/2018 stanowiącej nowelizację uchwały 315/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie 
przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia. 

− Organizacja 7 listopada 2019 r. I Radomskiego Festiwalu Kariery, w którym uczestniczyło 30 firm z branży metalowej, spożywczej, automatyki, 
transportowej, IT oraz wszystkie radomskie szkoły zawodowe. Według szacunków w wydarzeniu wzięło udział ok 2 tys. uczestników. 

− Organizacja cyklu webinarów z udziałem radomskich firm, uczelni i instytucji promujących kształcenie dualne oraz Miasta Radom jako atrakcyjne miejsce 
do kształcenia, rozwoju zawodowego i życia. 

− Promocja i pomoc w realizacji projektu „Praktyczna Lekcja Przedsiębiorczości” skierowanego do uczniów w wieku 14-19, którego celem jest aktywizacja 
przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży poprzez uzbrojenie w odpowiednią wiedzę i cykl spotkań mentoringowych. 

− Realizowano uchwałę nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyznawania stypendiów stażowych 
dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia. 

− Realizacja zarządzenia 3082/2018, a następnie 533/2019 stanowiących nowelizację Zarządzenia nr 2247/2017 Prezydenta Miasta Radomia 
z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia „Nagrody Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową poświęconą 
tematyce rozwoju gospodarczego Radomia”. 

− Pozyskanie lokalnych przedsiębiorstw, które wraz z radomskimi szkołami zaangażowały się w promocję i realizację projektu kształcenia dualnego. 

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – WYDZIAŁ FUNDUSZY UNIJNYCH – REFERAT PROJEKTÓW OŚWIATOWYCH 

 
W ramach realizacji celu: „Poprawa jakości kadr gospodarki poprzez rozbudowę systemu edukacji Referat Projektów Oświatowych Wydziału Funduszy 

Unijnych realizowało projekty, na które uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych: 
• Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, 

projekt pn.: „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik” 
- wartość ogółem projektu – 1 489 236,00 zł; - stopień wydatkowania środków: rok 2019 – 712 521,31 zł, rok 2020 - 588 695,79 zł. Celem 
projektu jest wypracowanie i upowszechnianie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej z Radomia z uczelnią wyższą  
dla nauczania w 2 zawodach z branży elektroniczno – mechatronicznej. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Elektronicznych im. Boh. Westerplatte 
w Radomiu, w którym utworzono 2 klasy patronackie, celem pilotażowego wdrażania i testowania wypracowanych rozwiązań. Projekt realizowany jest 
w partnerstwie z Uniwersytetem Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu im. Kazimierza Pułaskiego. Okres realizacji projektu 01.01.2019 – 
31.12.2021 r. 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Działanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, projekt pn.: „Dźwignia kariery” - 
Wartość ogółem projektu: 1 562 623,78 zł; - stopień wydatkowania środków: rok 2019: 405 983,56 zł; rok 2020: 229 732,19 zł. Celem 
projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 543 uczniów/uczennic 2 szkół zawodowych w Radomiu (Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół 
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Elektronicznych) poprzez ich udział w stażach, zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy,  
a także wzrost efektywności i skuteczności kształcenia w ww. szkołach poprzez doposażenie 6 pracowni odzwierciedlających naturalne warunki pracy. 
W projekcie bierze również udział  19 nauczycieli/nauczycielek celem zwiększenia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Okres realizacji projektu: 
01.05.2019 r. – 30.10.2022 r. 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Działanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna, projekt pn.: „Przedszkolaczki – Radomiaczki” 
– wartość ogółem projektu: 767 003,74 zł; stopień wydatkowania środków: rok 2019: 143 154,99 zł; rok 2020: 507 268,90 zł. Projekt 
polegał na utworzeniu 104 nowych miejsc przedszkolnych w Publicznych Przedszkolach nr 3, 13, 19 oraz dostosowaniu 5 miejsc w Publicznym 
Przedszkolu nr 5 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także zwiększeniu kompetencji 54 nauczycielek z ww. placówek. Okres realizacji projektu 
15.03.2019 - 13.12.2020 r. 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Działanie 10.1.1 Edukacja ogólna, projekt pn.: „Uczymy komplementarnie – 
indywidualnie” - wartość projektu ogółem: 1 937 603,26; stopień wydatkowania środków w 2020: 855 746,69 zł. Celem projektu jest wzrost 
kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku prac u 629 uczniów/uczennic oraz rozwój indywidualnego 
podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wzrost kompetencji zawodowych 87 nauczycieli/nauczycielek z 9 szkół: PSP nr 
13, 17, 19, 21, 23, 24, 25, ZSP Nr 4 oraz Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu. Okres realizacji 01.02.2020 r. – 30.06.2022 r. 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Działanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna, projekt pn.: „Malucha wsparcie na starcie” – 
wartość ogółem projektu - 190 129,38 zł; stopień wydatkowania środków: rok 2019  – 0 zł; rok 2020 – 166 279,09 zł. Celem projektu jest 
zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Radomiu i wzrost jej jakości poprzez: utworzenie 65 nowych miejsc w Publicznym Przedszkolu  
nr 5 oraz podniesienie kompetencji 8 nauczycielek poprzez udział szkoleniach, a także wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zajęcia dodatkowe dla 258 dzieci w wieku 3-6 lat. Okres realizacji projektu 01.08.2019 r. - 30.04.2021 r. 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Działanie 10.1.1 Edukacja ogólna, projekt pn.: „Innowacyjna Szkoła – kreatywny 
uczeń” – wartość ogółem projektu: 1 030 888,81 zł; stopień wydatkowania środków: rok 2019: 612 617,38 zł; rok 2020: 357 935,27 zł. 
Celem głównym projektu był wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 324 uczniów/ic 4 
radomskich liceów nr I, II, III, IV oraz wzrost kompetencji zawodowych 2 nauczycieli. Okres realizacji projektu 1.I.2019 r. – 31.XII.2020 r. 

 

DZIENNY DOM „SENIOR+” W RADOMIU UL. RWAŃSKA 7 

  
W ramach celu: „Opracowanie i rozwijanie bogatego programu zajęć pozalekcyjnych, przede wszystkim na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum” 

prowadzono działania: 
− Współpraca z wolontariuszami z OHP, młodzieżą ze Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tybla 7/11 w Radomiu, 
− Współpraca z Przedszkolami Publicznymi w Radomiu, m. in. z Przedszkolem nr 8 im. Króla Maciusia I i Publicznymi Szkołami Podstawowymi w Radomiu 

realizującymi programy współpracy międzypokoleniowej. 
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URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – WYDZIAŁ KULTURY 

 
W ramach celu: „Opracowanie i rozwijanie bogatego programu zajęć pozalekcyjnych, przede wszystkim na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum” 

prowadzono działania: 
− monitorowanie działalności instytucji kultury w zakresie edukacji kulturalnej, 
− włączanie szkół do udziału w organizacji wydarzeń upamiętniających wydarzenia i postacie historyczne. 

 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „AMFITEATR” 

 
W ramach celu: „Opracowanie i rozwijanie bogatego programu zajęć pozalekcyjnych, przede wszystkim na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum” 

opracowano i wdrożono programy aktywizujące młodzież: 
− W 2018 r. (wiosna – jesień) i na początku 2019 r. odbywały się w Amfiteatrze warsztaty kuglarskie dla młodzieży i dorosłych (15-24 lata).  
− Wiosna – zima 2019 realizowano Projekt Wolność 24/7. W czerwcu 1989 r. przeprowadzono w Polsce pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne 

wybory. Chcąc uczcić ten jubileusz, MOK Amfiteatr zaprosił w 2019 r. na Wolność 24/7 - cykl wydarzeń (koncerty, dyskusje, monodram, warsztaty 
reportażu), których bohaterką była wolność. Jednocześnie w ramach warsztatów DO[WOLNOŚĆ] powstawał film dokumentalny; jego twórcami byli 
uczniowie z X LO im. S. Konarskiego, a bohaterami  radomianie. Premiera dokumentu odbyła się w grudniu na dużym ekranie, w Zespole Szkół 
Muzycznych im. Oskara Kolberga, podczas uroczystego finału projektu. Koncertową gwiazdą był duet Smolik//Kev Fox. 

− Lato w teatrze: „Warchoły i chytre baby” 22 lipca – 4 sierpnia 2019. Amfiteatr był beneficjentem 12. edycji projektu realizowanego w ramach programu 
„Lato w teatrze” ze środków finansowych  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.  

− W Pracowni Nowych Mediów (Amfiteatr – Daszyńskiego 5) MOK stawiano na nowe technologie i zaangażowanie dzieci i młodzieży w ich twórcze 
wykorzystywanie. W ofercie znalazły się zajęcia: dziennikarsko-multimedialne, filmowe, dźwiękowe, graficzne, fotograficzne, animacji i wiele innych. 
Działano projektowo, efektem prac były konkretne filmy, fotografie, programy telewizyjne, słuchowiska etc. 

− Amfiteatr – Daszyńskiego 5 to również kilkadziesiąt stałych zajęć, na które uczęszcza ok. 700 osób (dzieci, młodzież, dorośli), m.in. studio gitary, wokalu, 
zajęcia taneczne, zajęcia teatralne, klub małego odkrywcy, mały majsterkowicz, grafika warsztatowa, szachy, fotografia kreatywna, animacja 
poklatkowa, druk 3D itd.  

− 24 maja 2019 i 13 września 2019: Radom aRt Night. Radom, decyzją Samorządu Województwa Mazowieckiego, został wybrany Stolicą Kultury 
Mazowsza 2019. W bogatą ofertę letnich, cyklicznych, popularnych w regionie imprez zostało wpisane nowe, interdyscyplinarne przedsięwzięcie – 
Radom aRt Night. Za program i organizację odpowiadali: Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” i Stowarzyszenie Droga Mleczna.  
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− „Od słowa do słowa” warsztaty literacko-teatralne 2019. Druga edycja warsztatów literacko-teatralnych, które Amfiteatr realizował z Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Miasta Radomia. Od wiosny do końca roku odbywały się (po uprzedniej rekrutacji) bezpłatne warsztaty  prozy, poezji (w ramach 
warsztatów poetyckich wyświetlono wiersze uczestników warsztatów w Krakowie w ramach akcji „Wiersze na murach”), kryminału, scenopisarstwa, 
dramaturgiczne, międzypokoleniowe, słuchowiskowe. Kontynuowano warsztaty teatralne teatrów amatorskich: Teatru Dla Dorosłych i młodzieżowego 
„bezprzerwy”, warsztaty literackie dla dzieci; odbywały się też warsztaty musicalowe teatru muzycznego „Broadway in Radom”. W listopadzie w 
Kawiarni Artystycznej przy ul. Parkowej 1 odbyły się trzy spotkania z uznanymi literatami: Jackiem Dukajem, Szymonem Hołownią, Remigiuszem Grzelą. 
5 grudnia odbył się spektakl pt. „Jak się wszystko dziwnie plecie”, który zagrał aktor Wiesław Komasa.  16 grudnia w Kawiarni Artystycznej przy ul. 
Parkowej 1 odbyła się gala podsumowująca projekt Kuźnia talentów – Budżet Obywatelski 2019. Podczas gali zaprezentowano drukowaną antologię pt. 
„Od słowa do słowa. Radomskie warsztaty literacko-teatralne”, na którą złożyły się teksty powstałe na warsztatach literackich oraz wydanie płytowe 
sześciu słuchowisk powstałych podczas warsztatów słuchowiskowych. Wydawnictwo nosi tytuł „Brakujący element. Zbiór radomskich słuchowisk”. Na 
gali odbyła się również prezentacja artystyczna warsztatów musicalowych Broadway in Radom z muzyką na żywo oraz zaprezentowano fragmenty 
antologii. 

− Cykle „Wkręć się w teatr” i „Wkręć się w muzykowanie”, realizowane od X do VI w Amfiteatrze przy ul. Daszyńskiego 5. Oba mają po dwie odsłony (dwie 
godziny spotkań) każdego miesiąca i gromadzą stale rosnącą publiczność (dzieci od lat 3).  

− Cykl „Freestyle dance session z Radomskim Kolektywem” – spotkania dla dzieci i młodzieży, podczas których prowadzący/a z Radomskiego Kolektywu  
i zaproszony DJ (DJ-e z całej Polski) propagują różnorodne style muzyczne w tańcu.  
 

OŚRODEK KULTURY I SZTUKI „RESURSA OBYWATELSKA” 

 
W ramach celu: „Opracowanie i rozwijanie bogatego programu zajęć pozalekcyjnych, przede wszystkim na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum” 

prowadzono działania związane z: 
− prowadzeniem stałych, bezpłatnych zajęć dla młodzieży z zakresu śpiewu, teatru i zespołów muzycznych, 
− systematyczną prezentacją dorobku prowadzonych grup zainteresowań, 
− stałą współpracą z radomskimi szkołami średnimi w zakresie popularyzacji lokalnej historii w ramach cyklu „Historia Cię szuka” oraz imprez: Festiwal 

Filozofii „Okna”, Spotkania z Kulturą Żydowska „Ślad”, Uliczka Tradycji, 
− współpracą ze szkołami podstawowymi podczas Kazików, Uliczki Tradycji (PSP nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego, 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej). 
 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JÓZEFA A. I ANDRZEJA S. ZAŁUSKICH W RADOMIU 

 



36 

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU WYDZIAŁ FUNDUSZY UNIJNYCH 

W ramach realizacji celu operacyjnego „Opracowanie i rozwijanie bogatego programu zajęć pozalekcyjnych, przede wszystkim na poziomie szkoły 
podstawowej i gimnazjum” Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich W Radomiu prowadziła następujące działania:  

− Organizacja spotkań z autorami książek dla dzieci i młodzieży, także podczas 41 i 42. Radomskiej Wiosny Literackiej (2018-2019), 
− Organizacja XIII i XIV edycji otwartego konkursu o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii ( 2018-2019), 
− Zorganizowanie dla młodych czytelników nocnej imprezy czytelniczej „Noc z Andersenem” (2018-2019), 
− Zapewnienie czasu wolnego dzieciom w czasie ferii letnich i zimowych przez wybrane filie oraz Bibliotekę Główną (l. 2018-2020), 
− Organizacja wystaw prac dzieci i młodzieży w galerii młodzieżowej M-10 (l. 2018-2020) oraz galerii F16 ( 2018-2019), 
− Udział w Festiwalu Biegowym na Osiedlu Południe przez Filię nr 16 (2018 r.), 
− Organizacja sobotniego cyklu „Czytanie bajek po angielsku z Centrum Helen Doron” realizowany przez Filię nr 6 (2018 r.), 
− Uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W tym czasie filie biblioteczne organizowały spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy 

czytali dzieciom fragmenty ulubionych książek ( 2018-2019), 
− Z okazji Dnia Pluszowego Misia odbywały się spotkania z pisarzami literatury dziecięcej (2018-2019), 
− Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, w ramach których odbywały się potkania z twórcami literatury dla dzieci i dorosłych (2018 - 

2019), 
− Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, w ramach którego odbyły się zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych (2018 r.), 
− Organizacja przez filie biblioteczne nr 1, 2, 6, 16 stałych cykli – zajęć czytelniczych: Baśniowa Szóstka, Dwójkowa Akademia Czytelnicza, Biblioteczne 

Bajanie, Pokój pełen opowieści, Baśnie świata (2018-2020), 
− Organizacja spotkań plenerowych „Magiczny Ogród Piotrusia Królika” dla mieszkańców Radomia (2019 r.) oraz „Wakacje z Pyzą” (2020 r.), 
− Spotkania Klubu Gier Planszowych – popołudniowych zajęć dla miłośników planszówek w Filii nr 1, 2, 6, 16 (l. 2018-2020). 

 

TEATR POWSZECHNY IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU 

 
W ramach celu: „Opracowanie i rozwijanie bogatego programu zajęć pozalekcyjnych, przede wszystkim na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum” 

Teatr Powszechny prowadził następujące działania: 
− spotkania z Adrianem Szarym nauczycielem VI LO i czytanie jego poezji przez uczniów VI LO, 
− spotkania współorganizowane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną z uczniami LO Konarskiego, którzy czytali „Kształt rzeczy”, 
− pożegnanie abiturientów Liceum Plastycznego, 
− konkurs recytatorski współorganizowany przez Szkołę Podstawowa nr 3 w Radomiu, 
− współorganizacja imprez jubileuszowych Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół Medycznych, Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu, 
− spektakl wystawiany przez uczniów II LO w Radomiu, 
− spotkania młodzieży z aktorami i reżyserami, 
− prowadzenie lekcji teatralnych „Kulisy teatru”, 
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− współpraca z wolontariuszami, którzy w zamian za pomoc przy obsłudze widzów (praca w szatni i w charakterze bileterów) mają możliwość bezpłatnego 
oglądania spektakli, 

− warsztaty teatralne dla nauczycieli (wrzesień-grudzień 2020). 

 
 

ŁAŹNIA - RADOMSKI KLUB ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I GALERIA 

 
W ramach realizacji celu operacyjnego „Opracowanie i rozwijanie bogatego programu zajęć pozalekcyjnych, przede wszystkim na poziomie szkoły 

podstawowej i gimnazjum” Łaźnia - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria koncentrował się na rozwijaniu zainteresowań kulturą i sztuką oraz 
zachęcaniu do korzystania w czasie wolnym z propozycji instytucji kultury.  

− W 2018 i 2019 kontynuowano program edukacyjny galerii sztuki Łaźnia. Jako możliwość kontaktu ze sztuką najnowszą na poziomie nie tylko krajowym, 
pojawiły się propozycje spotkań z artystami operującymi w tym obszarze (po 6 spotkań w skali roku).  

− Wprowadzono w 2018 roku nowy cykl „Dom-miasto-przestrzeń publiczna”, którego autorką i wykładowczynią była Dorota Monkiewicz uznana w kraju 
specjalistka w tej dziedzinie. 

− Do najmłodszych w wieku przedszkolnym adresowano cykl koncertów „Smykofonia na Mazowszu” (po 6 w 2018 i 2019; w 2020 dwa, w tym jeden  
w formule plenerowej). 

− Dzięki współpracy Łaźni ze stowarzyszeniami (Łuczywo, Towarzystwo Kultury Teatralnej) zorganizowano finały eliminacji regionalnych 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (edycje 2018,2019) – młodzież szkół różnych szczebli.  

American Corner Radom dodatkowo prowadził: 
− weekendowe zajęcia dla najmłodszych (dzieci w wieku 4 - 7) z cyklu Story Time i My ABCs,  
− warsztaty dla licealistów dotyczące przedsiębiorczości, edukacji medialnej, 
− oferowanie darmowego dostępu do bogatej bazy danych o profilu edukacyjnym: e-library USA. W trakcie pandemii #covid19 utworzono specjalne konto 

dla wszystkich, którzy mieli życzenie korzystać z bazy indywidualnie z domu. Materiały w j. ang., 
− bogatą ofertę szkoleń, warsztatów, kursów online – MOOCs – Massive Online Open Courses. Dostawca: amerykańskie uniwersytety i edukacyjne 

platformy partnerujące, Ambasada USA w Warszawie, itd. 
− internetowe szkolenia i warsztaty zwiększające kompetencje zawodowe różnych grup zawodowych organizowane przez placówkę AmC w Radomiu  

we współpracy z polskimi i zagranicznymi partnerami. Część szkoleń była certyfikowana, 
− internetowe i stacjonarne kameralne spotkania aktywizujące/motywujące osoby bezrobotne, głównie kobiety wracające na rynek pracy po urlopie 

macierzyńskim oraz kobiety 50+, 
− praktyczne warsztaty metodyczne z wykorzystaniem amerykańskich źródeł i prowadzone przez amerykańskich specjalistów skierowane do anglistów  

i lektorów j. angielskiego oraz do studentów anglistyki, 
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− praktyczne warsztaty metodyczne z wykorzystaniem amerykańskich źródeł i prowadzone przez amerykańskich specjalistów skierowane do studentów 
wszystkich kierunków studiów (wykłady dotyczące tworzenia atrakcyjnego CV, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowa 
kwalifikacyjna w j. angielskim, itd.). 
 

RADOMSKA ORKIESTRA KAMERALNA 

 
Radomska Orkiestra Kameralna od początku działalności organizuje comiesięczne Koncerty Edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Ich celem jest oswojenie 

młodych odbiorców z muzyką poważną na najwyższym poziomie. Podczas koncertów uczniowie poznają mniej i bardziej popularne instrumenty, ciekawostki  
z życia kompozytorów oraz muzykę pochodzącą zarówno z Polski, ale także całego świata. Każdy koncert wykonywany jest przez ROK, w skład której wchodzą 
utalentowani, młodzi muzycy, co jest wielkim atutem w kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Atrakcją poszczególnych koncertów są także zapraszani goście, 
dyrygenci oraz soliści pochodzący z Polski, ale także z różnych stron świata. Audycje umuzykalniające Radomskiej Orkiestry Kameralnej bardzo szybko zdobyły 
zainteresowanie większości szkół i przedszkoli z Radomia i okolic. Nawiązano współpracę z ponad 30 szkołami (10 szkół średnich, 7 gimnazjów, 15 szkół 
podstawowych) oraz większością radomskich przedszkoli. W koncertach biorą udział również dzieci ze szkół integracyjnych i ośrodków dla dzieci 
niepełnosprawnych. Opracowano także zasady pomagające wyrównywać szanse dostępu do kultury uczniom pochodzącym z ubogich rodzin, takie dzieci 
zwolnione są z opłaty za wstęp. 

 

DOM KULTURY „IDALIN” 

 
W ramach celu: „Opracowanie i wdrożenie programów aktywizujących młodzież” Dom Kultury „Idalin” prowadził następujące działania: 

− opracowywanie bogatej oferty zajęć: nauka malarstwa i rysunku - zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, koło modelarskie, zajęcia wokalne, warsztaty 
teatralne, 

− organizowanie wystaw, konkursów, przeglądów, 
− organizowanie zajęć w ramach  Akcji „Lato” i Akcji „Zima”. 

 

DOM KULTURY „BORKI” 

 
W ramach celu: „Opracowanie i wdrożenie programów aktywizujących młodzież” Dom Kultury „Borki” prowadził następujące działania: 

− opracowywanie bogatej oferty zajęć: nauka gry na gitarze, nauka śpiewu, zajęcia taneczne, warsztaty teatralne. 
− organizowanie wystaw, konkursów, przeglądów, 
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− organizowanie zajęć w ramach  Akcji „Lato” i Akcji „Zima”. 

 

CEL 1.4. 

CEL STRATEGICZNY - 

 Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie efektywnej polityki społecznej 

CE
L 

K
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R
U

N
K

O
W

Y
 

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 medycznej; 

� 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 1.4 w latach 2018 – 2020 w Gminie Miasta Radomia zrealizowano: 
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URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – WYDZIAŁ INWESTYCJI 

 
W ramach realizacji celu operacyjnego „Tworzenie warunków dla rozwoju infrastruktury zapewniającej zdrowe i efektywne spędzanie wolnego czasu 

dzieci i młodzieży” Wydział Inwestycji wykonał zadania: 

1. W roku 2018: 

1.1. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów – w roku 2018 zakończono prace 
związane z utworzeniem nowego terenu zielonego wraz z infrastrukturą w dzielnicy Michałów. Kontynuowane są prace rewitalizacyjne w dzielnicy 
Obozisko.  

1.2. Budowa siłowni zewnętrznej, wymiana elementów małej architektury oraz przebudowa schodów w Parku im. J.Ruzika. 
1.3. Budowa placu ćwiczeń - street workout w parku Południe. 
1.4. Wykonanie placu zabaw przy ul. Marii Gajl. 
2. W roku 2019: 
2.1. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów – w roku 2019 zakończono 

realizację rewitalizacji parku w dzielnicy Obozisko. Wykonano również tężnię solankową na terenie parku "Obozisko". 
2.2. Zagospodarowanie działki nr 51/46 na os. XV-Lecia pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Warszawską  w zakresie utworzenia funkcji rekreacyjnej (utworzono 

tereny zielone oraz część rekreacyjną – plac zabaw i siłownia terenowa).  
2.3. Budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką na osiedlu XV Lecia pomiędzy  budynkami Chrobrego 28, Miła 27, Miła 25. Realizacja zadania w ramach 

budżetu obywatelskiego. 
2.4. Budowa siłowni zewnętrznej i infrastruktury towarzyszącej na dz. 13/17 ul. Planty 5, Broni 2 i 4, Poniatowskiego 6, Traugutta 1. Realizacja zadania  

w ramach budżetu obywatelskiego. 
2.5. Budowa siłowni zewnętrznej i street workout na os. Potkanów. Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego. 
3. W  roku 2020 
2.6. Piękne XV-lecie - rewitalizacja i ożywienie terenów zielonych. Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego nowe nasadzenia zieleni. 
2.7. Grill miejski nad rzeką Mleczną - Skwer przy ul. Rybnej. Zrealizowano dostawę i montaż grilla miejskiego (sztuk 2) oraz altany ogrodowej. Realizacja 

zadania w ramach budżetu obywatelskiego. 
2.8. Przebudowa placu zabaw i infrastruktury towarzyszącej przy ul. Planty 5, Broni 2 i 4, Poniatowskiego 6, Traugutta 1. Zrealizowano przebudowę placu 

zabaw. Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego.    
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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 134 

 
W ramach celu: „Wspieranie przyjaznej mieszkańcom infrastruktury ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

prowadził następujące działania: 
− Wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi, w tym całodobowych rodzinnych placówek opiekuńczo – wychowawczych: utworzono dwa rodzinne 

domy dziecka oraz dwie placówki rodzinne zostały przekształcone w rodzinne domy dziecka. 
− W latach 2018-2019 rozwiązano dwie placówki rodzinne, które zostały przekształcone w rodzinne domy dziecka. 
− Wdrożenie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Radomia na lata 2018 – 2020, który pozwolił usystematyzować 

i ukierunkować działania na rzecz rozwoju pieczy zastępczej w szczególności rodzinnych form na terenie Miasta Radomia na kolejne lata. Program na 
lata 2018-2020 został przyjęty Uchwałą RM Nr 659/2018 w dniu 23 kwietnia 2018 r. 

− W latach 2018 – 2019 w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej wpłynęło łącznie 4.900 wniosków, wydano 4.900 rozstrzygnięcia. 
− W zakresie rehabilitacji społecznej w latach 2018-2019 zrealizowano zadania na łączną kwotę 12.284.531,63 zł.  
− W ramach rehabilitacji społecznej w Radomiu funkcjonuje 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których swoje umiejętności rozwija rocznie 195 

uczestników. Zobowiązania dotyczące działalności WTZ w roku 2018 wyniosły 3.236.169zł, natomiast w 2019 roku wyniosły 3.528.720zł. 
− Działania osłonowe czy też naprawcze skierowane do osób zagrożonych lub wykluczonych – zorganizowane zostały trzy kolejne edycje  Klubu Integracji 

Społecznej, w których uczestniczyło łącznie 48 osób. Edycja 2018/2019 , w której uczestniczyło 28 osób realizowana była w ramach projektu 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX  „Wspieranie włączenia społecznego 
i walka z ubóstwem” Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Ogólna 
wartość projektu wynosiła 278 150, 00 zł, z czego 222 520,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast 55 630,00 zł 
wynosił wkład własny gminy. 

− Organizacja prac społecznie użytecznych, których celem jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych, niemających uprawnień do zasiłku 
dla bezrobotnych – 592 osoby w latach 2018 – 2019. 

− Kontynuacja realizacji Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom. 
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. Program na lata 2016-2020 został przyjęty uchwałą RM Nr 258/2015 w dniu 21 grudnia 2015 
roku. 

− Realizacja w latach 2018-2019 programu oddziaływań psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy 
Miasta Radom. Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej stanowi integralną część systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, jaki funkcjonuje na terenie Gminy Miasta Radomia. Program na lata 2018-2020 został przyjęty uchwałą RM Nr 577/2017 w dniu 
27 listopada 2017 roku. 
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− Dalsza realizacja zadań powierzonych Zespołowi ds. Przeciwdziałania Przemocy – realizacja procedury „Niebieskie Karty”, specjalistyczne poradnictwo 
psychologiczne dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie, obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radomia, realizacja 
gminnych programów, podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

− Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. Celem programu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia dzieciom i rodzinie 
poprzez prowadzenie działań i tworzenie optymalnych warunków wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz wspieranie rodzin 
dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo wychowawczych. Ponadto zgodnie z przyjętym rządowym programem 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” gminny program wspierania rodziny obejmuje systemem wsparcia rodziny, w których urodzą się dzieci  
z niepełnosprawnością lub ciężką chorobą. Program na lata 2018-2020 został przyjęty uchwałą RM Nr 620/2018 w dniu 27 lutego 2018 roku. 

− W ramach działań środowiskowych realizowanych na rzecz miasta Radomia zorganizowano następujące imprezy: 96 festynów rodzinnych, 136 
pikników sąsiedzkich i spotkań integracyjnych, 157 imprez okolicznościowych np.: z okazji świąt, Dni Sąsiada, zabaw choinkowych i karnawałowych dla 
dzieci.  
W okresie wakacyjnym na osiedlach socjalnych odbywały się spotkania dla dzieci w ramach projektu „Kocykowe miasteczko”. Ponadto w roku 2018  
i w 2019 po raz kolejny we współpracy z organizacjami społecznymi oraz instytucjami miejskimi zorganizowano Radomskie Dni Godności, których celem 
jest przełamywania barier społecznych poprzez włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczne. 
 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WETERANA WALKI I PRACY W RADOMIU UL. WYŚCIGOWA 16 

  
W ramach celu: „Wspieranie przyjaznej mieszkańcom infrastruktury ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej” Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i 

Pracy prowadził następujące działania: 
− Współpraca z Urzędem Miejskim, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domami Pomocy Społecznej, Organizacjami Pozarządowymi, Przedszkolami, 

Szkołami, Szkołami Wyższymi, Parafią Świętego Alberta, Klubem Osiedlowym‚ „Ustronie’’, Centrum Aktywności Lokalnej dla Osiedla Ustronie oraz innymi 
podmiotami na rzecz promowania aktywnego stylu życia seniorów, 

− Udział w Radomskich Piknikach Zdrowia i Radomskich Dniach Godności, 
− Organizacja Cyklicznych Festynów na terenie DPSWWiP w Radomiu celem aktywizacji seniorów oraz promocji działalności jednostki pod hasłem –

 „Dodajemy Słońca do Lat’’ i „Wspomnienie lata”, 
− Organizowanie spotkań edukacyjnych między innymi w tematyce bezpieczeństwa prowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego  

z Komendy Miejskiej Policji i Komendy Wojewódzkiej, 
− Rozwijanie pasji i talentów poprzez występy artystyczne prezentowane przez mieszkańców DPSWWiP w tym uczestnictwo w obchodach Osób 

Niepełnosprawnych, 
− Współpraca z Kuźnią Artystyczną dotycząca czytania oraz nagrywania bajek przez mieszkańców w ramach akcji „Cała Polska czyta Dzieciom” (2019r.), 
− Organizowanie bali karnawałowych, ostatkowych, zabaw integracyjnych, spotkań muzycznych oraz okazjonalnych w tym świątecznych, 
− Udział mieszkańców Domu w prelekcjach w zakresie profilaktyki uzależnienia, współuzależnienia, 
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− Organizowanie wycieczek krajoznawczych, 
− Modernizacja świetlicy i otwarcie „Kącika Babci i Dziadka” w świetlicy Domu przy współpracy fundacji „Porozumienie bez barier” 
− Doposażenie i remont pokoju dziennego pobytu wykorzystywanego między innymi na spotkania terapeutyczne np. dla mieszkańców uzależnionych 

przebywających w DPSWWiP w Radomiu, 
− Realizacja praktyk zawodowych studentów, słuchaczy, stażystów oraz osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, prace 

społecznie użyteczne, współpraca z wolontariuszami i osobami skierowanymi przez Sąd Rejonowy w Radomiu 
− Zakup sprzętów poprawiających funkcjonowanie niepełnosprawnych mieszkańców DPSWWiP w Radomiu i ułatwiających świadczenie opieki nad nimi 

oraz rehabilitację: łóżka rehabilitacyjne, podnośniki, aparat do elektroterapii Multitronic MT-3 w celu wykonywania wielu zabiegów z użyciem prądów 
(2018r.), 

− Utworzenie pokoju kąpielowego i zakup specjalistycznej wanny kąpielowej z podnośnikiem w celu umożliwienia odbywania kąpieli niesamodzielnym 
mieszkańcom Pawilonu A i B (2019r.), 

− W ramach działań środowiskowych realizowanych na rzecz miasta Radomia zorganizowano następujące imprezy: 2 festyny rodzinne, 50 pikników  
i spotkań integracyjnych, 90 imprez okolicznościowych np.: Dzień Seniora, Dzień Życzliwości, uroczystości patriotyczne, rocznicowe, spotkania 
imieninowe, urodzinowe itp. 

− Utworzenie w strukturze DPSWWiP w Radomiu Dziennego Domu Pomocy „Przyjazny Dom” jako projektu unijnego w ramach osi priorytetowej 
Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem. DDP został stworzony dla 30 osób zależnych z terenu Radomia (2019r.), 

− Kontynuacja działalności powstałego w 2014r. Działu Usług Opiekuńczych w ramach struktury DPSWWiP w celu świadczenia usług opiekuńczych  
i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niezamieszkujących w DPSWWiP przeznaczony dla 10 osób niepełnosprawnych, 

− Rekonstrukcja ocieplenia ścian zewnętrznych Pawilonu B oraz remont dachów budynków DPSWWiP w Radomiu, 
− Wyposażenie Domu w sprzęt służący profilaktyce epidemiologicznej w tym m.in.: przeciwdziałanie zakażeniom SARS-CoV-2 – lampy UVC, dezynfekatory, 

oczyszczacz powietrza (nieodpłatnie przekazany przez MCPS), jonizator powietrza,  koncentrator tlenu, ssak elektryczny, zestaw do pomiaru ciepłoty 
ciała, termometry elektroniczne bezdotykowe, pulsoksymetry, ciśnieniomierze. 

− Zakup zmywarki kapturowej do naczyń na kuchnie DPSWWiP (2019r.), 
− Doposażenie pralni w suszarkę bębnową elektryczną dla poprawy jakości i płynności pracy (2018r.). 

 

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA „SŁONECZNY DOM” 

 
W ramach celu: „Wspieranie przyjaznej mieszkańcom infrastruktury ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej” Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 

prowadziła następujące działania: 
− Współpraca z Urzędem Miejskim, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domami Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy 

przy ul. Dzierzkowskiej 9, Stowarzyszeniem Słoneczny Dom, Fundacją Tomasza Gałka „Perspektywy”, szkołami oraz innymi podmiotami w ramach 
promowania aktywnego stylu życia i integracji ze środowiskiem lokalnym. 
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− Współpraca z Centrum Aktywności Lokalnej Dzielnicy Śródmieście, 
− Realizacja programów skierowanych do osób narażonych na wykluczenie społeczne w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Słoneczny Dom takich jak: 

„Przystań miejscem wsparcia dla dziecka i rodziny”, „Wędrując ku dorosłości”. 

 W ramach celu pn.: „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie efektywnej polityki społecznej”, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
„Mieszkanie Usamodzielnienia” od 1 stycznia 2020 r. została wyłączona ze struktur  POW „Słoneczny Dom”  stając się niezależną jednostką organizacyjną 
samorządową. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mieszkanie Usamodzielnienia” przeznaczona jest dla 14 wychowanków w wieku od 14 do 25 roku życia.  
 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. KAZIMIERZA W RADOMIU, UL. GARBARSKA 35 

 
W ramach celu: „Wspieranie przyjaznej mieszkańcom infrastruktury ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej” Dom Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza 

prowadził następujące działania: 
−  Współpraca z Urzędem Miejskim, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w tym w ramach Centrum Aktywności Lokalnej, Domami Pomocy Społecznej, 

Środowiskowym Domem Samopomocy, organizacjami pozarządowymi, szkołami, parafią Św. Kazimierza, Klubem Seniora „Kazimierzówka”, Zakładem 
Doskonalenia Zawodowego oraz innymi podmiotami w ramach promowania aktywnego stylu życia seniorów; a także uczestniczenia w działaniach 
lokalnych skierowanych do seniorów; 

− Organizowanie cyklicznych imprez aktywizujących seniorów oraz promujące działalność jednostki – „Imieniny Pana Jana”, współorganizowano „Biesiady 
dla Seniorów”, współpracowano z Zespołem Szkół Ekonomicznych, Szkołami im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego,  
V Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta; 

− Prowadzenie działań na rzecz udziału mieszkańców w projektach, przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych, twórczości osób starszych; 
− Umożliwienie realizacji praktyk zawodowych studentom i uczniom oraz osobom bezrobotnym skierowanym przez Powiatowy Urząd Pracy;  
− Zakupienie specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Domu: aparat tens, wanna z hydromasażem do kąpieli oraz ćwiczeń osób 

niepełnosprawnych wraz z hydraulicznym wózkiem transportowym, ponadto rowerki rehabilitacyjne, bieżnia, itp. 
− Dodatkowo w ramach przyznanych środków z Gminy Miasta Radomia, dotacji Wojewody Mazowieckiego i projektów grantowych zakupiono 

wyposażenie poprawiające komfort życia mieszkańców oraz pracy personelu Domu, w tym do dezynfekcji pomieszczeń jednostki. 
 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY ULICY ZOFII HOLSZAŃSKIEJ 13 W RADOMIU 

 
W ramach celu: „Wspieranie przyjaznej mieszkańcom infrastruktury ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej – Opracowanie i wdrożenie programów 

naprawczych w sferze pomocy społecznej” w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Holszańskiej prowadzono następujące działania: 
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− W zakresie zadań  DPS koncentrowano się na podniesieniu jakości i komfortu życia mieszkańców, co było szczególnie istotne w okresie izolacji 
mieszkańców związanej z epidemią COVID-19 w 2020 r.  

− Prowadzone systematycznie działania polegające na zakupach nowego wyposażenia, wymianie zużytego i wyeksploatowanego wyposażenia, 
wpływały na podniesienie samopoczucia mieszkańców, łagodzenie stresu związanego z osamotnieniem i izolacją, poprawę poziomu ogólnego 
zadowolenia  
i satysfakcji z jakości życia.  

W roku 2018 zakupiono: 
− zmywarkę kapturową do zmywalni w kuchni 
− 4 łóżka medyczne, zasilane elektrycznie i sterowane pilotem 
− monitor interaktywny z funkcją sterowania pilotem oraz dotykiem 

W roku 2019 zakupiono: 
− nową suszarkę elektryczną do pralni 
− nowe wyposażenie do prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych mieszkańców: lampę „Bioptron” ze statywem podłogowym, zestaw do usprawniania 

leczniczego „UGUL” z osprzętem, stół elektryczny do masażu 
− nowy aparat EKG ze stojakiem oraz osprzętem do dyżurki pielęgniarek 
− zestaw multimedialny składający się z projektora i laptopa 
− nowy telewizor o przekroju ekranu 65 cali – do świetlicy 

W roku 2020 zakupiono: 
− 16 nowych łóżek z materacami oraz 16 szafek nocnych 
− nową pościel, kołdry, poduszki, prześcieradła, koce i ręczniki 
− 2 stacje do dezynfekcji rąk 
− 5 szt. ciśnieniomierzy elektronicznych, 5 szt.  pulsoksymetrów 
− nowe radioodbiorniki, czajniki elektryczne i suszarki do włosów.  

Wyposażenie zostało przekazane do użytku mieszkańcom poprawiając warunki bytowe, komfort życia oraz poziom usług świadczonych przez DPS.  
 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W RADOMIU UL. DZIERZKOWSKA 9 

 
W ramach celu: „Wspieranie przyjaznej mieszkańcom infrastruktury ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej” Środowiskowy Dom Samopomocy prowadził 

następujące działania: 
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− Współpraca z Urzędem Miejskim, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domami Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy 
przy ul. Sobótki, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Słoneczny Dom”, Zakładem Doskonalenia Zawodowego, 
organizacjami pozarządowymi, szkołami oraz innymi podmiotami w ramach promowania aktywnego stylu życia osób z niepełnosprawnościami. 

− Współpraca z Centrum Aktywności Lokalnej Dzielnicy Śródmieście. 
− Udział w Radomskich Dniach Godności. 
− Rozwijanie pasji i talentów poprzez udział uczestników ŚDS w różnorodnych artystycznych przeglądach i festiwalach lokalnych oraz ogólnopolskich 

m.in. w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”, Ogólnopolskim Festiwalu 
Wokalnym Osób z Niepełnosprawnościami „Zaczarowany Mikrofon”, Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatach Artystycznych w Łazach, ogólnopolskiej 
imprezie żeglarskiej dla osób z niepełnosprawnością „Nieprzetarty Rejs”. 

− Organizowanie bali karnawałowych, ostatkowych, zabaw integracyjnych, spotkań muzycznych oraz okazjonalnych, w tym świątecznych. 
− Organizowanie wycieczek krajoznawczych. 
− Udział uczestników Domu w warsztatach, spotkaniach, prelekcjach w zakresie promocji zdrowego trybu życia realizowanych przy współpracy organizacji 

pozarządowych. 
−  Zakup sprzętów do sali rehabilitacyjnej poprawiających sprawność fizyczną uczestników ŚDS. 
−  Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami poprzez prowadzenie we współpracy z firmami zewnętrznymi szkoleń, kursów zawodowych. 
−  Umożliwienie realizacji praktyk zawodowych studentom i uczniom oraz osobom bezrobotnym skierowanym przez Powiatowy Urząd Pracy. 
−  Umożliwienie realizacji staży zawodowych osobom z niepełnosprawnościami. 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „NAD POTOKIEM” IM. BOHDANY „DANUTY” KIJEWSKIEJ UL. ANDRZEJA STRUGA 88 

 
 Prowadzone systematycznie działania polegające na zakupach nowego wyposażenia, wymianie zużytego i wyeksploatowanego wyposażenia, 
wpłynęły na podniesienie samopoczucia mieszkańców, łagodzenie stresu związanego z osamotnieniem i izolacją, poprawę poziomu ogólnego zadowolenia i 
satysfakcji  
z poziomu życia. 

W roku 2018: 
− Zakupiono nowy aparat elektroterapii, 
− Zakupiono zmywarkę podblatową, 
− Zakupiono 4 łóżka rehabilitacyjne z materacami, zasilane elektrycznie i sterowane pilotem, 
− Zakupiono telewizor dla mieszkańców oddziału opiekuńczego I o przekątnej 50 cali. 

W roku 2019: 
− Zakupiono projektor i ekran projekcyjny, 
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− Zakupiono zmywarkę, 
− Zakupiono do świetlicy nowy telewizor o przekątnej 70 cali wraz z zestawem nagłaśniającym typu soundbar, 
− Zakupiono stół do piłkarzyków, 
− Zakupiono 11 łóżek rehabilitacyjnych z materacami, zasilanych elektrycznie i sterowanych pilotem, 
− Zakupiono szatkownicę do warzyw, 
− Zakupiono pościel, kołdry, poduszki, pokrowce z tkaniny nieprzemakalnej dla mieszkańców. 

W roku 2020: 
− Zakupiono 3 lampy przeciwbakteryjne UV wraz ze stojakami, 
− Zakupiono 10 nowych łóżek rehabilitacyjnych z materacem przeciwodleżynowym,  
− Zakupiono 11 nowych szafek przyłóżkowych z regulowanym blatem,  
− Zakupiono 19 nowych łóżek z materacem, 
− Zakupiono 11 inhalatorów tłokowych, 
− Zakupiono 7 ciśnieniomierzy elektronicznych, 
− Zakupiono 10 pulsoksymetrów, 
− Zakupiono 5 ssaków medycznych, 
− Zakupiono 6 mat dezynfekcyjnych, 
− Zakupiono  1 koncentrator tlenu, 
− Zakupiono 10 termometrów elektronicznych, 
− Zakupiono 2 bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji rąk, 
− Zakupiono 13 łokciowych dozowników do dezynfekcji rąk, 
− Zakupiono nową pościel, poduszki, koce, ręczniki, 
− Zakupiono dwa fumigatory do dezynfekcji pomieszczeń. 

  Zakup nowego wyposażenia przekazany został mieszkańcom oraz personelowi domu poprawiając jakość i komfort życia oraz poziom świadczonych 
usług.  
 

DZIENNY DOM „SENIOR+” PRZY UL. RWAŃSKIEJ 9 

 
W ramach celu: „Wspieranie przyjaznej mieszkańcom infrastruktury ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej” Dom Dzienny „Senior+” prowadził 

następujące działania: 
− Opracowanie i wdrażanie programów naprawczych w sferze pomocy społecznej:  
− Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do terapii Seniorów/ek, 
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− Zakup instrumentów muzycznych do terapii Seniorów/ek, 
− Zakup materiałów plastycznych do terapii Seniorów/ek, 
− Pomoc psychologiczna- spotkania z psychologiem, 
− Dostarczanie gorącego dwudaniowego obiadu do miejsca zamieszkania Seniora/ki w okresie zawieszenia działalności Dziennego Domu ,,Senior+” z 

powodu pandemii, 
− Zapobieganie izolacji Uczestników w okresie pandemii, aktywna kontaktowa linia telefoniczna, aktywizacja Seniorów/ek w ich domach poprzez 

dostarczanie materiałów do terapii, rozmowa, 

W ramach realizacji celu: Tworzenie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, dla osób 
niepełnosprawnych oraz dla seniorów prowadzony jest w Radomiu Dzienny Dom „Senior+”, którego celem jest zapewnienie wsparcia dla radomskich 
Seniorów/ek (30 osób powyżej 60 roku życia, w szczególności nieaktywnych zawodowo lub/i samotnych) udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, 
zapewnienie posiłku, umożliwienie korzystania z usług wspomagających oraz udział w zajęciach ruchowych, sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących, a także 
kulturalno-oświatowych i edukacyjnych. 

W ramach realizacji celu pn.: Kształtowanie postaw prozdrowotnych, w tym rozwijanie bazy sportowej i rekreacyjnej w Dziennym Domu „Senior+” na co 
dzień prowadzone są: 

− Zajęcia rekreacyjno- ruchowe, zajęcia z fizjoterapeutami, rehabilitacja, w tym masaż manualny,  
− Terapia kulinarna- w ramach promocji zdrowego żywienia, 
− Kształtowanie nawyków wykonywania ćwiczeń umysłowych opóźniających pojawianie się objawów demencji, 
− Cykliczne spotkania ze specjalistami- dietetykami, spotkania z pielęgniarką, także spotkania wyjazdowe np. do Przasnysza czy konferencje o tematyce 

prozdrowotne w Warszawie. 
 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU - WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 
W ramach celu: „Wspieranie przyjaznej mieszkańcom infrastruktury ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej - 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” Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej prowadził następujące 
działania: 

1. W ramach środków pozyskanych przez Wydział Funduszy Unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego: 
− Realizacja projektu  pn.: „W drodze do samodzielności” - Działanie 9.2.1 RPO WM. Zwiększenie dostępności usług społecznych. Okres realizacji 

1.04.2017 – 31.03.2019r. Wartość ogółem: 960 000 zł, z czego poniesiono nakłady w kwocie 888 887,89 zł; 
− Realizacja projektu pn.: Świetlica socjoterapeutyczna „Bezpieczna Przystań” - Działanie 9.2.1 RPO WM. Zwiększenie dostępności usług 

społecznych. Okres realizacji 1.10.2017 – 30.09.2019 r. Wartość ogółem 439 999,28 zł; 
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− Realizacja projektu pn.: „NIE-GŁUSI NA AKTYWNOŚĆ” - Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu RPO WM. Okres realizacji 1.04.2018 – 30.06.2019 r. Wartość ogółem 224 000,00 zł; 

− Realizacja projektu pn.: „Świetlica FAN - FARA” – Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie 
dostępności usług społecznych”. Okres realizacji 1.06.2018 – 30.06.2020 r. Wartość ogółem 424 316,91 zł; 

− Realizacja projektu pn.: „Razem-Aktywniej” - Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu RPO WM. Okres realizacji 1.08.2020 – 31.07.2022 r. Wartość ogółem 280 000,00 zł, z czego w 2020 r. 
poniesiono nakłady w kwocie 34 530,44 zł; 

− Realizacja projektu pn.: „Przyjazny Dom” - Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie 
dostępności usług społecznych” RPO WM. Okres realizacji 1.07.2019 – 30.06.2021 r. Wartość ogółem 1 103 928,00 zł, z czego w 2020r. 
poniesiono nakłady w kwocie 381 187,55 zł; 

− Realizacja projektu pn.: „Mamo tato Wracaj do Pracy!” - Działanie 8.3. „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących 
opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM. Okres realizacji 01.03.2018 – 
31.08.2019. Wartość ogółem 1560 389,67 zł, z czego poniesiono nakłady w kwocie 1 417 451,52 zł. 

2. W ramach środków pozyskanych przez Wydział Funduszy Unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój:  
− Realizacja projektu pn.: Chcemy pracować - Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych – Działanie 4.1 POWER 

Innowacje społeczne. Okres realizacji 01.09.2016 – 31.08.2019. Wartość ogółem 2 979 707,50 zł z czego wydatkowano w 2016r. - 
7.780,00zł,  
w 2017r. - 492.918,06 zł, w 2018r. - 2 165 62,41 zł, a w 2019 – 178 447,06 zł. 

- Opracowanie i wdrażanie programów naprawczych w sferze pomocy społecznej „Radomski Program na Rzecz Seniorów – „Siła w Seniorach” na 
lata 2018-2023” został przyjęty Uchwałą Nr 639/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Radomskiego Programu na 
Rzecz Seniorów - „Siła w Seniorach” na lata 2018-2023. 

„Siła w Seniorach” jest lokalnym programem skierowanym do osób powyżej 60 roku życia, które mieszkają na terenie Miasta Radomia. Radomski 
Program na Rzecz Seniorów „Siła w Seniorach” na lata 2018-2023 składa się z 3 elementów: 

1. Siła w Seniorach Zdrowych, 
2. Siła w Seniorach Bezpiecznych, 
3. Siła w Seniorach Aktywnych. 

- Tworzenie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, dla osób 
niepełnosprawnych oraz dla seniorów 

Centrum Aktywności Seniorów powstało z inicjatywy władz miasta i mieści się w Radomiu przy ulicy Traugutta 31/33.  Jest ono komórką organizacyjną 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu. Funkcjonuje od 01.10.2018 r.  
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Głównym celem jest aktywizacja seniorów poprzez inicjatywę oraz rozwijanie umiejętności osób starszych, a także odkrywanie w nich nowych talentów 
i stworzenie warunków do ich szlifowania. W Centrum Aktywności Seniorów odbywały się m.in. darmowe zajęcia komputerowe, językowe, różnego rodzaju 
warsztaty. Z uwagi na epidemię COVID-19 w 2020 r. większość działań została zawieszona. 

 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „AMFITEATR” 

 
W ramach celu: „Wspieranie przyjaznej mieszkańcom infrastruktury ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej” Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” prowadził 

następujące działania: 
− Prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych,  
− Remont pomieszczeń przy ul. Daszyńskiego 5 i budowa Pracowni Nowych Mediów, 
− Współpraca z organizacjami pozarządowymi, szkołami, parafiami. 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – WYDZIAŁ KULTURY  

 
W ramach realizacji celu operacyjnego „Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie rozwoju sektora pozarządowego zwłaszcza  

w zakresie merytorycznym (jakości świadczonych usług) oraz technicznym” Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu prowadził działania w zakresie: 
- współorganizacji z organizacjami sektora pozarządowego wydarzeń związanych z upamiętnieniem historii kraju i miasta (2018 – 2020); 
- udzielania wsparcia pozafinansowego tj.: wydawanie opinii, referencji, pomoc w organizacji imprez i w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych o środki 
zewnętrzne. 
 

RADOMSKA ORKIESTRA KAMERALNA 

 
W ramach realizacji celu operacyjnego „Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie rozwoju sektora pozarządowego zwłaszcza  

w zakresie merytorycznym (jakości świadczonych usług) oraz technicznym” prowadzono następujące działania: 
− Wspieranie Amatorskiego Teatru „Proscenium” działającego przy Orkiestrze. Teatr Proscenium liczy około 30 osób, amatorów - wolontariuszy, w różnym 

wieku. We współpracy z „Proscenium” co roku organizowane są 2-3 spektakle teatralne (dla dzieci i dorosłych).  
− Organizowanie koncertów umuzykalniających dla dzieci ze szkół integracyjnych i ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych w tym, m.in. uczestnicy  

z Zespołu Szkół nr 2, Stowarzyszenia dla osób Niewidomych i Niedowidzących „Nadzieja”, Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
− Współpraca ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu. Wolontariusze pomagają w organizacji koncertów Orkiestry, a w zamian  

za to mają wstęp wolny na imprezy R.O.K. 
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− Promocja muzyki wśród mieszkańców Radomia poprzez ulgi w zakupie biletów dla emerytów, rencistów, dzieci i młodzieży. 
− Siedziba Radomskiej Orkiestry Kameralnej jest przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Akcja informacyjna ROK o zniesionych 

barierach architektonicznych przekonała wiele osób niepełnosprawnych do skorzystania z oferty kulturalnej orkiestry. Obecnie praktycznie w każdej 
imprezie organizowanej w Sali Koncertowej uczestniczą osoby niepełnosprawne.  
 
 
 
 

TEATR POWSZECHNY IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU 

 
W ramach realizacji celu operacyjnego „Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie rozwoju sektora pozarządowego zwłaszcza  

w zakresie merytorycznym (jakości świadczonych usług) oraz technicznym” prowadzono następujące działania: 
− Współpraca ze Stowarzyszeniem Młodzieży Arka, Radomskim Stowarzyszeniem Pokoleń, Grupą Opatrzność, Uniwersytetami III Wieku oraz  

ze środowiskiem sportowców („Gala Sportu”), 
− Coroczne spotkanie pielęgniarek i położnych – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
− Udział w obchodach 44. rocznicy Radomskiego Czerwca '76 - czytanie książki „Na ścieżkach zdrowia” Teresy Opoki (czerwiec 2020). 

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JÓZEFA A. I ANDRZEJA S. ZAŁUSKICH W RADOMIU 

 
W ramach realizacji celu operacyjnego „Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie rozwoju sektora pozarządowego zwłaszcza  

w zakresie merytorycznym (jakości świadczonych usług) oraz technicznym” prowadzono następujące działania:   
− Wymiana pokrycia dachu na części niskiej budynku biblioteki przy ul. Piłsudskiego 12 w Radomiu (2018 r.), 
− Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego – etap I: Roboty remontowe polegające na wykonaniu izolacji 

poziomej ścian i piwnic budynku biblioteki (2019 r.), 
− Wykonanie Ekspertyzy Technicznej dachu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego (2019 r.), 
− Wykonanie Audytu Energetycznego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego (2019 r.),  
− Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 12- etap II: Remont dachu budynku głównego: więźby, 

pokrycia, obróbek blacharskich (2020 r.), 
− Wykonanie Projektu Technicznego przebudowy przyłącza i instalacji wodociągowej, przebudowy i rozdziału instalacji i kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej wraz z budową przyłącza kanalizacji, budowy drenażu opaskowego (2020 r.), 
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− Promowanie w galerii M-10 twórczości radomskich uczniów, a także współpraca w tym zakresie z okolicznymi szkołami i jednostkami (l. 2019-2020),  
m. in.: Kuźnia Artystyczna MOK Amfiteatr, Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu, Publiczne 
Przedszkole nr 11, 

− Nawiązanie i kontynuowanie współpracy z różnymi środowiskami lokalnymi (2018-2020): PSP 2, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 24, PSP 12 Specjalna, PSP 14 
Integracyjna, PG  3, 4, PP 1, 2, 3, 5, 10, 15, 23, 24, Zespół Szkolno-Przedszkolny na Firleju, Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II, Zespół Pracy 
Socjalnej nr 7 przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Bank Żywności, Klub Osiedlowy Południe, Areszt Śledczy  
w Radomiu, Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, Stowarzyszenie Twórczości Artystycznej Osób z Zespołem Downa 
„Opatrzność” ,Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełnosprawnych „Razem”, Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, Samorządowe 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Teatr „Resursa”, Teatr Powszechny w Radomiu, 

− Udział pracowników MBP w spotkaniach Centrum Aktywności Lokalnej osiedla Południe oraz współorganizowanie festynów osiedlowych (2018- 
III.2020), 

− Organizacja indywidualnych lekcji komputerowych dla seniorów oraz szkolenia z obsługi drukarki 3D w filii nr 1, filii nr 6 oraz filii nr 16, 
− Realizacja cyklu spotkań Warsztaty Edukacji Finansowej w Filii nr 1 prowadzone przez Lidię Krzyżyk-Chrząstek (2018-2019), 
− Warsztaty literackie dla młodych „Od pierwszego słowa” prowadzone w filii nr 2 (2018-III.2020), 
− Cykl prelekcji dla uczniów szkół średnich „Dziwne historie książki” (2018-2019), 
− Współpraca z przedszkolami w zakresie organizacji zajęć w macierzystych jednostkach ( 2018 – 2019), 
− Udostępnianie czytelnikom Wypożyczalni i Czytelni Zbiorów Multimedialnych programu IVONA READER – syntezatora mowy polegającego  

na automatycznym przekształcaniu tekstu na mowę o naturalnym ludzkim brzmieniu (l. 2018 – 2020), 
− Dostosowanie strony internetowej MBP w Radomiu do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących (2018 – 2020), 
− Realizacja usługi „Książka na telefon” skierowanej do seniorów i osób niepełnosprawnych, polegająca na przywożeniu książek bezpośrednio do domów 

(2018- III.2020), 
− Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Możliwość skorzystania w bibliotece lub 

bezpłatnego wypożyczenia do domu elektronicznego odtwarzacza książek mówionych Czytak Plus i wybranych tytułów spośród ponad 2500 cyfrowych 
książek mówionych (2018-2020), 

− Współpraca z Fundacją Polish Orphans Charity i prezentacja twórczości podopiecznych fundacji oraz warsztatów terapii zajęciowej (2018-2019), 
− Współpraca z Amatorskim Teatrem „Proscenium”, działającym przy Radomskiej Orkiestrze Kameralnej. Aktorzy zaprezentowali przedstawienia oraz 

koncert poezji (2018 r.), 
− Współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących 

w Radomiu, ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka oraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 
Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej. Podopieczni uczestniczyli w zajęciach integracyjno-edukacyjnych organizowanych przez bibliotekę, 

− Współpraca z Fundacją „KLUCZ”, działającą na rzecz edukacji i upowszechniania czytelnictwa osób niewidomych i słabowidzących oraz Fundacją „Równi 
wśród Równych” (l. 2018-2020), 

− Zakupienie wersji 6.0 programu dLibra dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
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ŁAŹNIA - RADOMSKI KLUB ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I GALERIA 

 
W ramach realizacji celu operacyjnego „Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie rozwoju sektora pozarządowego zwłaszcza  

w zakresie merytorycznym (jakości świadczonych usług) oraz technicznym” prowadzono następujące działania: 
− Współpraca z instytucjami i organizacjami pomocowymi, tworzenie oferty kulturalnej propagującej zdrowy tryb życia, tworzenie miejsc spędzania czasu 

wolnego, 
− Kontynuacja organizacji imprez ogólnodostępnych z bezpłatnym wstępem. Duże zainteresowanie seniorów takimi propozycjami przekłada się na duży 

udział seniorów wśród odbiorców wszystkich propozycji programowych „Łaźni”, 
− Dbałość o budowanie oferty dla różnych grup wiekowych, 
− W 2018-2019-2010 Łaźnia organizowała sezony zdarzeń w muszli koncertowej w parku Kościuszki, ze szczególnym zaakcentowaniem umożliwienia 

kontaktu radomianom z różnorodnymi formami muzycznymi, od rozrywki do muzyki klasycznej, 
− W 2018 i 2019r. Łaźnia wzięła znaczący udział w organizacji Pikniku Zdrowia, we współpracy z Wydziałem Zdrowia (czerwiec), 
− W 2018 i 2019r. również w ścisłej współpracy z Wydziałem Zdrowia współorganizowano akcję Radomski Taniec pod Gwiazdami (miejsce muszla 

koncertowa, wtorki lipiec i sierpień oraz część września), 
− Udział w obchodach Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie oraz Dnia wiedzy o zespole Downa w 2018 r. i 2019 r. w muszli koncertowej, 
− W 2018 we współpracy z Diecezją Radomską obchody Tygodnia ewangelizacyjnego – muszla koncertowa, 
− W 2018 współorganizacja festynu integracyjnego Liceum im. Konarskiego – muszla koncertowa, 
− W 2019 aktywny udział w realizacji przebiegu Radomskich Dni Godności na placu Corazziego przez 2 dni, w 2018 w sąsiedztwie Łaźni przez 1 dzień, 
− Wsparcie lokalowe projektu „Kawiarnia artystyczna bez granic” poświęconego problematyce warsztatów terapii zajęciowej, przybliżającego ideę 

włączenia i integracji społecznej, 
− Działalność American Corner Radom – organizowane były warsztaty dedykowane lokalnym organizacjom pozarządowym (dzięki wsparciu finansowemu 

Ambasady USA w Warszawie) i NGO o zasięgu ogólnopolskim: np. warsztaty z krytycznego myślenia, warsztaty z edukacji medialnej, z dziennikarstwa 
śledczego. Były też warsztaty promujące działalność pro eko, np. program realizowany we współpracy z Fundacją Gaja oraz Fundacją Nasza Ziemia  
(np. sadzenie drzewek). Również warsztaty promujące zdrowy tryb życia (np. internetowy cykl spotkań podnoszący świadomość związaną ze zdrowiem 
fizycznym i psychicznym: Czas na zdrowie. Prowadzenie: dr Iwona Piątkowska.  

 

OŚRODEK KULTURY I SZTUKI „RESURSA OBYWATELSKA” 

 
W ramach realizacji celu operacyjnego „Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie rozwoju sektora pozarządowego zwłaszcza  

w zakresie merytorycznym (jakości świadczonych usług) oraz technicznym” „Resursa Obywatelska” prowadziła następujące działania: 
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− Organizacja wystaw twórczości osób niepełnosprawnych (grudzień 2018 i 2019), 
− Pomoc i udostępnianie sal na spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku (dwa razy w miesiącu), 
− Pomoc przy organizacji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej (październik 2018, 2019, 2020), 
− Prezentacje grup zainteresowań podczas Dni Seniora, 
− Współpraca ze Stowarzyszeniem Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Radomskiego (październik, grudzień 2018  

i 2019), Stowarzyszeniem Rodzin Katyńskich (kwiecień 2018), 
− Pomoc w organizacji i udostępnianie pomieszczeń dla Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych (styczeń 2018 i 2019), PSP nr 12 Specjalna 

im. B. Chrapka (styczeń 2018, maj 2019, luty 2020), Publicznemu Przedszkolu nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi (luty 2019 i 2020). 
 

DOM KULTURY „IDALIN” 

 
W ramach celu: „Wspieranie przyjaznej mieszkańcom infrastruktury ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej” Dom Kultury „Idalin” prowadził 

następujące działania: 
− Prowadzenie Klubu Seniora, 
− Wsparcie działalności Stowarzyszenia „Inicjatywa Lokalna”, 
− Współpraca z Centrum Aktywności Lokalnej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w 

Radomiu, Caritas Diecezji Radomskiej, Parafią pw. św. Stefana w Radomiu, Parafią Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu, Radomskim Bankiem 
Żywności. 
 

DOM KULTURY „BORKI” 

 
W ramach realizacji celu: „Wspieranie przyjaznej mieszkańcom infrastruktury ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej” Dom Kultury „Borki” prowadził 

następujące działania: 
− Współpraca z organizacjami pozarządowymi, szkołami, parafiami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
− W 2018 i 2019r. DK Borki wziął znaczący udział w organizacji Pikniku Zdrowia, we współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, PROMOCJI MIASTA I TURYSTYKI 

 
Referat Centrum Organizacji Pozarządowych (COP), którego celem jest tworzenie warunków do powstawania, funkcjonowania oraz rozwoju 

obywatelskich grup inicjatywnych i radomskich organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców Radomia, oferował radomskim organizacjom 
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wsparcie w zakresie merytorycznym (szkolenia, warsztaty, konferencje, doradztwo), lokalowym (udostępnianie adresu na potrzeby rejestracji, udostępnianie 
pomieszczeń i sprzętu biurowego), integracyjnym i promocyjnym, a także finansowym, w ramach prowadzonych konkursów dotacyjnych. W monitorowanych 
okresie Referat COP prowadził następujące działania: 

− organizacja (w roku 2018 i 2019) cyklicznych wydarzeń:  „Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych” oraz świątecznych 
„Kiermaszów Wyrobów Terapii Zajęciowej”, które propagują twórczość osób z niepełnosprawnością, promują talenty i wszelkie formy artystyczne jako 
rodzaje terapii przez sztukę oraz służą popularyzacji działalności organizacji pozarządowych, włączających osoby niepełnosprawne w życie lokalnych 
społeczności; 

− organizacja Konkursów Prezydenta Miasta Radomia: „Miejsca Przyjazne w Radomiu” oraz „Radom Obywatelski”, mających na celu promowanie 
działalności organizacji pozarządowych oraz osób i instytucji zaangażowanych w działalność społeczną i obywatelską; 

− realizacja na terenie Gminy Miasta Radomia „Programu wsparcia i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w Radomiu" przyjętego Uchwałą  
Nr 452/2017 Rady Miejskie w Radomiu w dniu 27 marca 2017r. W ramach w/w Programu przeprowadzono 2 konkursy dotacyjne, zgodnie z trybem 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; w roku 2018 udzielono dotacji na realizację 4 projektów związanych z rozwojem wspólnot 
i społeczności lokalnych na łączną kwotę 1  800,00 zł, natomiast w roku 2019 przyznano 4 dotacje na kwotę 19 715,00 zł; 

− organizacja Pikników NGO - spotkania władz samorządowych z radomskimi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz lokalnej społeczności 
naszego miasta; 

− spotkania wigilijne władz miasta z organizacjami pozarządowymi; 
− organizacyjne i techniczne wsparcie Radomskiej Rady Seniorów i Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi; 
− zorganizowanie kampanii Prezydenta Miasta Radomia pn. „Zaprocentuj dla Radomia”, których celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców 

Radomia w przekazanie organizacjom pozarządowym 1% swojego podatku oraz zachęcanie Radomian do oddawania 1% podatku na lokalne radomskie 
organizacje pozarządowe; 

− współpraca z innymi instytucjami przy realizacji imprez i wydarzeń miejskich m.in. „Uliczka Tradycji”, „Radomskie Dni Godności”; 
− Realizacja działań pn. „Warsztaty Obywatelskie”, których głównym założeniem jest zaangażowanie młodzieży w życie społeczne oraz wprowadzenie  

ich w działania z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz współdecydowania o budżecie miasta. 
− realizacja projektu pn. „Radomskie Centrum Wolontariatu – Kuźnia Obywatelska” –współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, który ma na celu wzmocnienie środowiska organizacji pozarządowych działających w Radomiu poprzez rozwijanie 
wolontariatu ludzi młodych. 

CEL 1.5. 

CEL STRATEGICZNY - 

 Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie efektywnej polityki społecznej 
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CELE OPERACYJNE 

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 1.5 w latach 2018 – 2020 w Gminie Miasta Radomia prowadzone były następujące działania: 
 

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

 
W ramach celu „Rozbudowa infrastruktury i wyposażenia jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście” w latach 2018-2020 prowadzono 

następujące działania: 
 Rok 2018: 

− Otrzymano z zakupów centralnych samochód drabinę hydrauliczną o wysokości ratowniczej 42m. 
− Zakupiono samochód lekki ratownictwa technicznego ze zbiornikiem wodnym i agregatem gaśniczym. 
− Zakupiono lekki samochód do przewozu osób z powierzchnią bagażową. 
− Zakupiono ciężki zestaw ratowniczych narzędzi hydraulicznych. 
− Zakupiono silnik do łodzi ratowniczej. 

Rok 2019: 
− Zakupiono 42 kpl. ubrań specjalnych strażaka. 
− Zakupiono 200 kpl. zapór przeciwpowodziowych typu folia/folia. 
− Zakupiono lekką przyczepkę do transportu łodzi ratowniczej. 

Rok 2020: 
− Otrzymano z zakupów centralnych samochód lekki transportowy VW Transporter.  
− Zakupiono 74 kpl. ubrań specjalnych strażaka. 
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− Zakupiono i zamontowano w 3 lokalizacjach (Radom ul. Traugutta – JRG 1; Radom ul Żelazna – komin RADPEC; Iłża) urządzenia poprawiające łączność 
bezprzewodową. 

− Zakupiono przyczepkę transportową do transportu pompy wysokiej wydajności. 
− Zakupiono skokochron o powierzchni ratowniczej 40 m2. 

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU 

 
W ramach realizacji celu: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz odwiedzających miasto gości” zrealizowano:  

I. Referat Ochrony i Monitoringu Miasta WBO: 
Realizacja działań dotyczących ograniczania przestępczości 

W systemie monitoringu miejskiego w Radomiu na dzień 31.12.2020 r. pracują łącznie 72 kamery. System obsługiwany jest przez przeszkolonych 
pracowników Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu (cykl pracy 24 godz. na dobę). Pracownicy 
posiadają bezpośrednią łączność telefoniczną z Policją oraz telefoniczną i radiową ze Strażą Miejską. W przypadku zagrożenia bądź zaistnienia przestępstwa 
zostają powiadomione ww. służby, co pozwala na podjęcie natychmiastowej interwencji i zatrzymanie sprawców na gorącym uczynku przestępstwa lub 
wykroczenia. 

Zestawienie wyników pracy monitoringu miejskiego w Radomiu za lata 2018-2020: 

L.P            Nazwa zdarzenia  
2018r. 
Ilość kamer - 68 

2019r. 
Ilość kamer -70 

2020r. 
Ilość kamer  - 72 

 
I 

Zdarzenia (ogółem) 
W tym: 

4870 5025 3188 

II Przestępstwa ogółem 27 18 11 

1 znieważenie funkcjonariusza  0 0 0 

2 nietrzeźwy kierujący 1 5 4 

3 rozbój  0 0 0 

4 niszczenie mienia   6 1 1 

5 kradzież 11 3 0 

6 kradzież z włamaniem 0 0 0 

7 bójka lub pobicie 4 2 0 

8 niszczenie symboli państwowych  0 0 0 

9 napad z bronią w ręku 0 0 0 



58 

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU WYDZIAŁ FUNDUSZY UNIJNYCH 

10 posiadanie narkotyków  5 7 6 

11 Usiłowanie gwałtu 0 0 0 

III Wykroczenia ogółem 2706 3436 2218 

1 zakłócenia  porządku publicznego 156 129 300 

2 wykroczenia w ruchu drogowym 560 1199 457 

3 wykroczenia  porządkowe (spożywanie alkoholu) 1443 1567 1391 

4 inne (np. nieobyczajny wybryk itp.) 547 541 70 

IV 
Interwencje –zagrożenie życia 
 i zdrowia 

2137 1571 959 

1 wezwanie karetki pogotowia 315 283 199 

2 załączenie alarmu w sklepach 3 3 1 

3 wezwanie Straży Pożarnej 2 3 1 

4 pomoc osobom nietrzeźwym 430 417 231 

5 awaria oświetlenia ulicznego 80 73 51 

6 pomoc osobom leżącym 1306 791 476 

7 poszukiwani/zaginieni 1 1 0 

8 pozostałe (zagrożenie życia – np. wiszące sople) 0 0 0 
 
Ponadto działania dotyczące ograniczenia przestępczości realizowane są przez ww. referat w trzech aspektach: 

1. Zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) przy Prezydencie Miasta Radomia 
działa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.  

2. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta 
Radomia przygotowała i wdrożyła do realizacji „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 
Publicznego na lata 2019-2023”, co stanowi wypełnienie zapisu art. 38a ust. 2 pkt 3 ww. ustawy. Program ten został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej  
w Radomiu nr XXI/187/2019 z dnia 24.06.2019 r. 

3. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” swoje zadania realizuje poprzez poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście przy współpracy  
z Policją, Strażą Miejską i innymi instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego.  
Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” jest organizacją pożytku publicznego. Szczegółowe informacje na temat działalności ww. Stowarzyszenia (w 

formie sprawozdań merytorycznych i finansowych za dany rok) znajdują się na stronie internetowej: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/. 
 
II. Referat Bezpieczeństwa WBO: 
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• Dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w 2018 r. przekazano dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu ratownictwa 
technicznego z wyposażeniem specjalistycznym oraz zbiornikiem wodnym i autopompą dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP w Radomiu – kwota 
dofinansowania 250 000,00 zł. 

• Dla Komendy Wojewódzkiej Policji w 2018 r. – przekazanie środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów z Komendy Miejskiej Policji 
w Radomiu, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej w wymiarze czasu przekraczającym normę określoną w art. 33 Ustawy o Policji  
(Dz. U z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.) -  kwota 31 600,00 zł. 

• Dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP w Radomiu w 2019 r. dokonano zakupu 11 kompletów ubrań specjalistycznych strażackich typu „NOMEX” o 
wartości 43 972,50 zł. 

 
Działania Referatu Bezpieczeństwa w ramach realizacji celów operacyjnych to m.in.: 

2018 rok:  
• szkolenie członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. „Zadania i zasady działania administracji samorządowej jako organu właściwego 

w sprawach zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności oraz doskonalenie i organizacja współdziałania z jednostkami organizacyjnymi 
gminy, służbami, inspekcjami, strażami oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Radomiu” - 9 688,84 zł. 

2019 rok:  
• szkolenie członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. „Zadania i zasady działania administracji samorządowej jako organu właściwego  

w sprawach zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności oraz doskonalenie i organizacja współdziałania z jednostkami organizacyjnymi 
gminy, służbami, inspekcjami, strażami” - 12 400,00 zł. 

• przygotowanie i przeprowadzenie w terminie 11 –  12 września 2019 r.  na terenie miasta Radomia ćwiczenia obronnego „RADOM 2019” w zakresie 
osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacji przedsięwzięć wynikających z Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Radomia 
w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. Zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 
6 334,29 zł. 

 

STRAŻ MIEJSKA 

 
W ramach celu „Rozbudowa infrastruktury i wyposażenia jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście” Straż Miejska w Radomiu prowadzi 

bieżącą analizę zagrożeń bezpieczeństwa na terenie Gminy Miasta Radom. W miejsca, w których rejestrowano zwiększoną ilość interwencji w tym: wykroczeń 
drogowych, porządkowych oraz innych, dyslokowane są patrole zarówno piesze, jak i zmotoryzowane. Funkcjonariusze utrzymują stały kontakt z mieszkańcami, 
szkołami oraz instytucjami w celu lepszej znajomości terenu pod kątem wykroczeń. Ponadto o wszelkich zaistniałych zagrożeniach mieszkańcy informowani są 
na bieżąco za pomocą lokalnych mediów oraz usługi SISMS.  

1. Straż Miejska w 2018 r. otrzymała 4291 interwencji od operatorów monitoringu, w 2019 r. suma przekazanych interwencji wyniosła 3524 
natomiast w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. - 1190. Pozwoliło to znacząco wpłynąć na wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz ład i 
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porządek publiczny. Funkcjonariusze podczas kontroli sprawdzają również poziom oznakowania dróg zarówno publicznych, jak i wewnętrznych, 
natomiast o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach informują zarządcę drogi. Podczas czynności służbowych sprawdzane są również 
oznakowania budynków pod kątem numeru posesji. W ciągu roku Straż Miejska w porozumieniu z Komendą Miejską Policji oraz organizatorami 
imprez masowych prowadzi działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa na przedmiotowych imprezach. 

2. Bezpieczeństwo w szkołach 
Patrol szkolny w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przeprowadził kontrolę placówek szkolnych, sklepów i zakładów gastronomicznych 

prowadzących sprzedaż alkoholu oraz punktów z automatami do gier zręcznościowych o niskich wygranych. Przeprowadzono 629 kontroli placówek szkolnych  
i 39 innych podmiotów. 

• Ponadto skontrolowano m.in.: 
� sklepy monopolowe – 150, 
� tereny szkolne – 30, 
� miejsca przebywania osób bezdomnych – 265, 
� nielegalne kąpieliska – 119. 

Patrol szkolny w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przeprowadził kontrolę placówek szkolnych, sklepów i zakładów gastronomicznych 
prowadzących sprzedaż alkoholu oraz punktów z automatami do gier zręcznościowych o niskich wygranych. Przeprowadzono 6687  kontroli placówek szkolnych 
i 20 innych podmiotów. 

• Ponadto skontrolowano m.in: 
� sklepy monopolowe – 119, 
� tereny szkolne – 144, 
� miejsca przebywania osób bezdomnych – 206, 
� nielegalne kąpieliska – 25. 

Patrol szkolny w okresie od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. przeprowadził kontrolę placówek szkolnych, sklepów i zakładów gastronomicznych 
prowadzących sprzedaż alkoholu oraz punktów z automatami do gier zręcznościowych o niskich wygranych. Przeprowadzono 256 kontroli placówek szkolnych i 
14 innych podmiotów. 

• Ponadto skontrolowano m.in: 
� sklepy monopolowe – 36, 
� tereny szkolne KMZ – 7 kontroli 6 MKK na kwotę 1 000,00 zł. 
� Kontrola Miejsc Zagrożonych, w których przebywają bezdomni -74 (przeprowadzono 55 rozmów z osobami bezdomnymi). 

1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym: 
Straż Miejska w Radomiu prowadzi bieżącą analizę zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Miasta Radom. Miejsca, w których 

rejestrowano zwiększoną ilości interwencji drogowych, dyslokowane są patrole zarówno piesze, jak i zmotoryzowane. W ramach Straży Miejskiej działa również 
Zespół ds. Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który opiniuje oraz koordynuje działania związane z ruchem drogowym na terenie miasta.  



61 

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU WYDZIAŁ FUNDUSZY UNIJNYCH 

W skład komisji wchodzą: Straż Miejska, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego, Przedstawiciel Stowarzyszenia ,,Bezpieczne Miasto” oraz Automobilklub Radomski. 

W związku z niewłaściwym parkowaniem funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli następujące czynności:  
- 2018 rok: założono 836 urządzeń blokujących koła pojazdów, odholowano 66 pojazdów, nałożono 1320 mandatów karnych na łączną kwotę 

147 000,00 zł oraz skierowano 203 wnioski o ukaranie do sądu; 
- 2019 rok: założono 329 urządzeń blokujących koła pojazdów, odholowano 72 pojazdy, nałożono 1673 mandaty karne na łączną kwotę 197 120,00 zł 

oraz skierowano 260 wniosków o ukaranie do sądu; 
- od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 roku założono 58 urządzeń blokujących koła pojazdów, odholowano 16 pojazdów, nałożono 551 mandatów karnych  

na kwotę 64 150,00 zł. oraz skierowano 120 wniosków o ukaranie do sądu. 
2. Przeciwdziałanie przestępczości i wykroczeniom: 

• Liczba odebranych przez Dyżurnego Straży Miejskiej zgłoszeń od mieszkańców, instytucji i innych: 
� 19247 zgłoszeń w 2018 roku, 
� 19147 zgłoszeń w 2019 roku, 
� 7313 zgłoszeń od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 
Patrole Straży Miejskiej pracują 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Na podstawie zgłoszeń mieszkańców, operatorów monitoringu, instytucji, 

jednostek oświatowych oraz innych tworzy się mapę zagrożeń czyli wykaz miejsc szczególnie narażonych na wykroczenia, w które dyslokuje się zwiększoną 
ilość patroli. Funkcjonariusze Straży Miejskiej na co dzień odwiedzają szkoły oraz utrzymują stały kontakt z pedagogami w celu ograniczania przestępstw 
dokonywanych przez nieletnich. W sytuacji stwierdzenia czynników wskazujących na demoralizację młodego człowieka zostaje poinformowany sąd dla 
nieletnich oraz szkoła. W okresie letnim, w rejony akwenów wodnych oraz miejsc spędzania przez mieszkańców wolnego czasu, wysyłane zostają patrole Straży 
Miejskiej zarówno rowerowe jak,  
i skuterowe, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób funkcjonariusze docierają do miejsc, gdzie zakłócany jest ład i porządek publiczny.  

• W toku powyższych czynności Straż Miejska ujawniła: 
� 68 przestępstw oraz ujęła 117 sprawców przestępstw w 2018 roku, 
� 34 przestępstwa oraz ujęła 62 sprawców przestępstw w 2019 roku. 
� 23 przestępstwa oraz ujęła 23 sprawców przestępstw od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 

Na co dzień funkcjonariusze prowadzą również akcję ,,przeciwdziałania nietolerancji” tj. kontrola osiedli, parków, skwerów pod kątem obraźliwych napisów oraz 
graffiti. 
3. Ekopatrol 
 Straż Miejska w Radomiu w swojej strukturze posiada Ekopatrol tj. wyspecjalizowaną jednostkę funkcjonariuszy Straży Miejskiej zajmującą  
się wyłapywaniem zwierząt bezdomnych. Funkcjonariusze zajmują się również odławianiem zwierzyny egzotycznej oraz dzikiej, napływającej z terenów 
leśnych. Zadanie wyłapywania bezdomnych psów z terenu Miasta Radomia realizowane jest również w związku z przejęciem tej roli od schroniska. Wszyscy 
funkcjonariusze Straży Miejskiej zostali przeszkoleni oraz wyposażeni w odpowiedni sprzęt.  
 Straż Miejska w Radomiu w ramach posiadanych kompetencji prowadzi również kontrole pod kątem szczepień psów przeciw wściekliźnie. W 2018 roku 
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pouczono 29 właścicieli psów, w 2019 roku nałożono 13 mandatów karnych i pouczono 972 osoby, zaś w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020r. nałożono 8 
mandatów karnych i pouczono 153 osoby. Straż Miejska w ramach działań z zakresu bezpieczeństwa weterynaryjnego prowadzi współpracę z lekarzem 
weterynarii, który posiada stosowną umowę z Gminą Miasta Radomia na obsługę zwierząt chorych i po wypadkach. 
Liczba interwencji dotyczących zwierząt podjętych przez strażników referatu Ochrony Środowiska: 

� 1986 interwencji w 2018 roku, 
� 1948 interwencji w 2019 roku, 
� 784 interwencji od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 

 

RTBS ADMINISTRATOR SP. Z O.O. 

 
W ramach realizacji celu Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta zrealizowano następujące działania: 

− Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zainstalowanie monitoringu zewnętrznego w zasobach TBS w latach 2018-2020, tj.: 
� w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Radomiu ul. Planowa 15A i ul. Planowa 17A (zainstalowano 8 kamer w roku 2019), 
� w budynku mieszkalnym w Radomiu ul. Struga 110 ( 1 kamera w 2020 roku), 
� w budynku  mieszkalnym w Radomiu ul. Trzebińskiego 41 ( 1 kamera w 2020 roku), 
� w budynku  mieszkalnym w Radomiu ul. Rapackiego 21 ( 1 kamera w 2020 roku), 

 
W ramach realizacji celu Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i odwiedzających miasto gości zrealizowano ogrodzono w roku 2018 plac zabaw przy 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Radomiu ul. Paderewskiego 5. 
 

CEL 1.6. 

CEL STRATEGICZNY - 

 Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie efektywnej polityki społecznej 
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CELE OPERACYJNE 

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 2018 – 2020 w Gminie Miasta Radomia prowadzone były następujące działania: 
 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, PROMOCJI MIASTA I TURYSTYKI 

 
W ramach realizacji celu: „Promocja miasta” realizowano działania: 

− Organizacja stoiska promocyjnego miasta oraz prezentacja potencjału Radomia podczas targów turystycznych.  
− Prowadzenie kampanii medialnych i informacyjnych na rzecz promocji miasta i informowania mieszkańców o zachodzących zmianach w Radomiu  

(m.in. transmitowany w mediach lokalnych „Magazyn Informacyjny Urzędu Miejskiego”). 
− Prowadzenie społecznościowych kanałów promocyjnych Miasta Radomia (strona www.radom.pl, kanał YouTube, Twitter, Facebook, Instagram). 
− Przygotowanie materiałów promocyjnych i reklamowych miasta Radomia (gadżety, publikacje, kalendarze, nagrody rzeczowe). 
− Realizacja współpracy zagranicznej w tym z miastami partnerskimi. 
− Organizacja i współorganizacja eventów i akcji promocyjnych miasta w tym: inauguracja iluminacji świątecznej ROZŚWIETLAMY RADOM, Festiwal 

Literacki „Opętani Literaturą” oraz Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza, prowadzenie stoiska promocyjnego Radomia w Galerii Słonecznej, 
szereg przedsięwzięć historycznych, kulturalnych i wystawienniczych 

− Działania promocyjne polegające na występach zawodników sportowych promujących barwy i symbole miejskie oraz hasło RADOM SIŁA W PRECYZJI. 
− Współorganizacja przedsięwzięcia pod nazwą KAMERALNE LATO. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO to jedyny festiwal filmowy w 

kraju organizowany w ścisłym porozumieniu z polskimi służbami mundurowymi, w tym przede wszystkim z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w 
Radomiu. Impreza jest niezwykle mocno osadzona w mieście i regionie. Organizując Festiwal w Radomiu, Stowarzyszenie FILMFORUM chce zwrócić 
uwagę także na walory miasta. 

− Współorganizacja akcji charytatywnych „Malowanie bombek”, „Stwórz pisankę – Pomóż Dzieciom”. Podczas wyżej ujętych wydarzeń grupa znanych 
radomian, reprezentujących różne środowiska, tworzy autorskie bombki/pisanki, które w późniejszym czasie są licytowane podczas uroczystych 
koncertów, a pozyskane środki przeznaczane na pomoc potrzebującym osobom. 

− Organizacji kolejnych edycji FESTIWALU ARTYSTÓW ULICZNYCH I PRECYZJI. W programie imprezy znajdowały się m.in. występy żonglerów, popisy 
linoskoczków, tancerzy, mimów i akrobatów, cyrkowe sztuczki iluzjonistów i klaunów oraz koncerty muzyków. 

− Organizacja uroczystych obchodów 42., 43. i 44. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego CZERWIEC ’76. Program kilkudniowych obchodów 
zawierał szereg przedsięwzięć o zróżnicowanym charakterze w tym m.in: widowisko muzyczne („Radomski Czerwiec Wolności”) przedsięwzięcia 
o charakterze sportowym (Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76), piknik historyczny „Witryna Radomskiego Czerwca ’76), wystawy fotograficzne, 
pokazy filmów,  
a także działania w sieci i przy udziale radomskich restauratorów zapraszających na dania w stylu PRL (2020). 
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− Organizacja kiermaszów  świątecznych (bożonarodzeniowy oraz wielkanocny), podczas których oprócz zakupu ozdób i specjałów świątecznych można 
było wysłuchać i obejrzeć występy radomskich artystów związanych głównie z miejskimi jednostkami kultury i szkołami.  

− Prowadzenie szerokiego spektrum działań w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego, poprzez akcje promocyjne mające na celu promocję samej idei 
BO w tym warsztatów skierowanych do mieszkańców prowadzenie wszelkich postępowań związanych z organizacją konsultacji społecznych, 
przeprowadzanie wszystkich procedur w ramach przyjmowania wniosków dot. poszczególnych projektów zgłaszanych przez mieszkańców, 
przeprowadzanie procesu głosowania oraz ogłoszenia listy zwycięskich przedsięwzięć. 
 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – WYDZIAŁ KULTURY 

 
W ramach realizacji celu „Promocja miasta” w latach 2018- 2020 przez Wydział Kultury prowadzone były następujące działania: 

− wydawanie Radomskiego Informatora Kulturalnego, 
− budowa ciekawego programu artystycznego i jego promocji, poprzez koordynację, współfinansowanie i współorganizację imprez, 
− koordynacja działań promocyjnych miasta związanych z całorocznymi obchodami 100-lecia niepodległości w 2018 roku i 80- rocznicą wybuchu  

II Wojny Światowej w 2019 roku, 
− prowadzenie FB Kultura Radom, www.radom.pl/kultura, 
− poznawanie stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół, którzy promują miasto.  

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH 

 
W ramach celu „Promocja miasta” prowadzono działania: 

- Przygotowanie bieżącej oferty inwestycyjnej w zakresie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wskazywanie nieruchomości 
przeznaczonych pod nowe inwestycje. 

- Ogłaszanie przetargów na zbycie nieruchomości inwestycyjnych – z zastrzeżeniem, że zadania te były realizowane przez część monitorowanego okresu 
w dawnym Wydziale Zarządzania Nieruchomościami. Natomiast po powstaniu Wydziału Nieruchomości Gminnych w dniu 01.03.2019r. zadania te 
znajdują się w kompetencjach Biura Nabywania i Zbywania Nieruchomości. 

 
 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – BIURO OBSŁUGI RADOMSKIEJ STREFY GOSPODARCZEJ 

 
W ramach celu „Promocja miasta” prowadzono działania: 
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- Opracowano materiały niezbędne do uruchomienia oraz uruchomiono strony internetowe www.investinradom.pl oraz www.zawodowcyradom.pl. 
- Aktualizowano merytoryczne treści stron www.investinradom.pl oraz www.zawodowcyradom.pl, w tym wprowadzano nowe funkcjonalności, artykuły, 

zdjęcia, ogłoszenia, banery. 
- Stworzono film promocyjny dot. kształcenia zawodowego. 
- Rozesłano do licznych firm pisma zachęcające do inwestowania w mieście. 
- Zorganizowano i uczestniczono w cyklicznych wydarzeniach skupiających przedsiębiorców np.: konferencja ABSL, konferencje Centra nowoczesnych 

usług biznesowych i III Międzynarodowa Konferencja Gospodarczo-Naukowa w MPiT, śniadania biznesowe BCC z KPMG, konferencja Cluster Garden, 
Noble Brand, I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą, Konferencja podsumowująca badanie potencjału oraz perspektyw rozwoju branży 
metalowej na Mazowszu, "Rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu w średnich miastach", coroczne spotkania wielkanocne i wigilijne. 

- Organizacja warsztatów „Lean Management-Przemysł Przyszłości na Mazowszu” skierowanych do przedsiębiorstw z branży produkcyjnej. 
- Wspierano przygotowanie licznych wydarzeń i spotkań biznesowych oraz promowano gminę na wydarzeniach dot. szkolnictwa dualnego i innych. 
- Od przedsiębiorców posiadających grunty na sprzedaż lub powierzchnie biurowe do wynajęcia, pozyskano dane o nieruchomościach, które zostały 

umieszczone na stronie www.investinradom.pl. 
- Współpracowano przy tworzeniu raportów CBRE, Randstad, ABSL, Cushman & Wakefield dotyczących branży usług biznesowych w Radomiu i w Polsce. 

 

TEATR POWSZECHNY IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU 

 
W ramach celu „Promocja miasta” Teatr Powszechny prowadził działania: 

- Działania promocyjne przed każdą z premier (materiały prasowe, spoty radiowe, wywiady radiowe i prasowe, reklama internetowa, plakatowanie miasta 
– Warszawa, Radom); 

- Kampania reklamowa związana z Międzynarodowym Festiwalem Gombrowiczowskim – Radom 2018 i Radom 2020 (Radom i główne miasta Polski): 
- Druki i materiały promocyjne: dwujęzyczny kolorowy katalog, plakat, afisz, ulotki, billboardy;  
- Regularne informacje o XIII I XIV MFG w ogólnopolskich serwisach informacyjnych; 
- Odrębny serwis internetowy dotyczący festiwalu w „Gazecie Wyborczej” ; 
- Promocja całego festiwalu i poszczególnych tytułów za pomocą spotów reklamowych w radiu i reklam na łamach prasy;  
- Wydanie specjalnej gazety poświęconej wydarzeniu, dodawanej jako wkładka do „Gazety Wyborczej”;  
- Wyświetlanie spotów reklamowych na ekranach w warszawskim metrze;  
- Umieszczanie plakatów i afiszy wielkoformatowych w wybranych miejscach na terenie Warszawy i Radomia;  
- Zapowiedzi i audycje promujące MFG na antenie m.in.: Radia dla Ciebie,  Programu Drugiego Polskiego Radia, Programu Trzeciego Polskiego Radia, 

Programu Czwartego Polskiego Radia, Radio TOK FM, RMF Classic, TVP Kultura, Telewizja Polsat, Telewizja Superstacja, Ogólnopolskie serwisy 
teatralne, PAP, Rzeczpospolita 

- Prezentacja plakatów radomskiego teatru na prestiżowych wystawach plastycznych w kraju i za granicą;  
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- Udział zespołu Teatru Powszechnego w krajowych i międzynarodowych festiwalach.  
 

RADOMSKA ORKIESTRA KAMERALNA 

 
Wszystkie działania i projekty skoncentrowane są na promowaniu i wzmocnieniu muzycznej oferty kulturalnej Miasta (koncerty poza Radomiem, 

wydawanie płyt, udział w ogólnopolskich festiwalach, organizacja międzynarodowych konkursów). Atrakcyjna oferta koncertowa Radomskiej Orkiestry 
Kameralnej skłoniła kilka znaczących radomskich firm do  wsparcia projektów orkiestry. W ramach realizacji celu „Promocja miasta” w latach 2018-2020 przez 
Radomską Orkiestrę Kameralną prowadzone były następujące działania: 

- Ogólnopolska i zagraniczna kampania reklamowa związana z Międzynarodowym Kompozytorskim Arboretum 2019: ulotki informacyjne przesłane  
do największych ośrodków muzycznych na całym świecie – szkoły wyższe, instytucje kultury, orkiestry i filharmonie; materiały promocyjne: dwujęzyczny 
kolorowy katalog, afisze, ulotki, billboardy; regularne informacje o Konkursie Arboretum w ogólnopolskich serwisach informacyjnych; reklamy 
internetowe dotyczące konkursu w „Gazecie Wyborczej”; promocja całego festiwalu i poszczególnych tytułów za pomocą spotów reklamowych w radiu i 
reklam  
na łamach prasy;  

- Wydawnictwa płytowe:  
� W 2018 roku na zaproszenie wybitnego pianisty Maksyma Rzemińskiego Radomska Orkiestra Kameralna uczestniczyła w nagraniach nowej 

płyty. Płyta miała swoją premierę podczas majowego koncertu orkiestry (18.05.2019r). Na krążku znalazły się najpiękniejsze muzyczne tematy  
z popularnych filmów pochodzących z różnych stron świata. Wykonawcami utworów są: Maksym Rzemiński – fortepian oraz Radomska Orkiestra 
Kameralna pod dyrekcją Dawida Runtza. Krążek został wydany przez prestiżową firmę fonograficzną DUX Recording Producers. Płyta znalazła  
się na pierwszym miejscu w  rankingu DUX: Top 10 najpopularniejszych albumów 2019. 

� Płyta pt. „(Re)Discovering Masterpieces of New Romanticism” nagrana podczas Międzynarodowego Festiwalu Clarimania 2018 we Wrocławiu. 
Radomska Orkiestra Kameralna pod batutą doskonałego dyrygenta Jana Jakuba Bokuna, towarzyszyła wybitnym polskim oraz zagranicznym 
solistom. Album „(Re)Discovering Masterpieces of New Romanticism” zawiera perełki muzyki współczesnej w wydaniu niezwykle przystępnym  
dla słuchaczy, kompozycje wyjątkowo przyswajalne, melodyjne, a przy tym niepozbawione dowcipnego rysu. Na krążku znalazły się nigdy 
wcześniej niezarejestrowane utwory młodych polskich kompozytorów, m.in. pełne wigoru „Concerto Elima” na pięć klarnetów i orkiestrę 
smyczkową Beniamina Baczewskiego. ROK zagrała u boku plejady znakomitych solistów instrumentów dętych ze słynnym klarnecistą Jean-Marc 
Fessard na czele. Album zbiera znakomite recenzje. 

� Płyta dokumentująca Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski ARBORETUM 2019. Płytę wydała renomowana polska wytwórnia DUX w ilości 
500 egzemplarzy. Płyty dystrybuowane były zarówno w kraju, jak i zagranicą, zapewniając miastu znakomitą promocję kulturalną. 

- Udział w ogólnopolskich i zagranicznych festiwalach: 
� 1. 1.03.2018 - Koncert w hołdzie Żołnierzom Wyklętym „Msza Warszawska”. Radomska Orkiestra Kameralna wystąpiła w bazylice katedralnej  

św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie wraz z Chórem Archikatedry Warszawskiej oraz solistami: Justyną Reczeniedi 
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(sopran), Przemysławem Żywczokiem (bas) i Piotrem Wilczyńskiem (organy), pod batutą Dariusza Zimnickiego. Orkiestra otrzymała gratulacje od 
maestro Jerzego Maksymiuka.  

� 2. 31.08.2018 - Koncert uświetniający obchody 79. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej – miejsce: Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 
w Wieluniu. W kolegiacie wieluńskiej odbył się wyjątkowy koncert, na który w ramach obchodów 79. Rocznicy wybuchu II wojny światowej 
zaprosił Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa. Koncert „Requiem d- moll” Wolfganga Amadeusza Mozarta wykonała Radomska Orkiestra Kameralna 
pod dyr. Dawida Bera oraz Chór Kameralny Vivid Singers z solistami: Małgorzatą Syrek, Sylwestrem Smulczyńskim, Pawłem Erdmanem i Patrycją 
Krzeszowską – Kubit. 

� 3. 27.09.2018 - Uroczysta Gala otwarcia Międzynarodowego Festiwalu Clarimania 2018 – miejsce: Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im. 
Karola Lipińskiego we Wrocławiu (wykonawcy: Radomska Orkiestra Kameralna pod batutą Jana Jakuba Bokuna, soliści: Roman Widaszek, 
Grzegorz Wieczorek, Andrzej Wojciechowski, Paweł Krauzowicz, Adam Eljasiński, Jean-Marc Fessard, Magdalena Jakubska-Szymiec, Aleksandra 
Demowska-Madejska) Koncert z udziałem Radomskiej Orkiestry Kameralnej zainaugurował ósmą edycję Festiwalu CLARIMANIA, który jest 
jednym z największych polskich festiwali poświęconych instrumentom dętym drewnianym. Tegoroczny festiwal odbył się w siedzibie Akademii 
Muzycznej  

�  im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, a wydarzeniem specjalnym był Dzień Polski, prezentujący dorobek Polskiej Szkoły Klarnetowej, która  
w ostatnich latach zdobywa coraz wyższą pozycję w świecie, i której przedstawiciele odnoszą znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej, 
pomimo braku wsparcia na rodzimym rynku muzycznym. Podczas uroczystej inauguracji festiwalu z udziałem solistów i Radomskiej Orkiestry 
Kameralnej zabrzmiały utwory kompozytorów fali Nowego Romantyzmu: Beniamina Baczewskiego, Łukasza Wosia, Dawida Pajdzika, Alesa 
Pavlorka. 

� Pierwszy zagraniczny koncert Radomskiej Orkiestry Kameralnej - 6.07.2019, Kościół Wniebowzięcia Maryi Panny w Policy nad Metują (Czechy) 
Wykonawcy: Magdalena Jakubska-Szymiec – saksofon, Jan Jakub Bokun – dyrygent, Radomska Orkiestra Kameralna. Dzięki współpracy z 
wrocławską orkiestrą Intercamerata, Radomska Orkiestra Kameralna z sukcesem zaprezentowała się podczas Letniego Festiwalu Muzycznego 
„Za poklady Broumovska” (Skarby Ziemi Broumovskiej) w Policy nad Metują (Czechy) w zabytkowym Kościele Wniebowzięcia Maryi Panny w 
Policy nad Metują. Festiwal każdego roku przyciąga publiczność swoimi wyjątkowymi koncertami, które odbywają się z udziałem znakomitych 
czeskich  
i zagranicznych artystów, w unikatowej atmosferze kościołów barokowych. Radomska Orkiestra Kameralna pod batutą Jana Jakuba Bokuna  
z udziałem saksofonistki Magdaleny Jakubskiej-Szymiec wykonała polsko-czeski program, składający się z kompozycji Pawła Łukaszewskiego, 
Josefa Suka, Samuela Barbera i Łukasza Wosia. To pierwszy koncert Orkiestry poza granicami Polski, który daje możliwość promowania Radomia 
na arenie międzynarodowej.  

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JÓZEFA A. I ANDRZEJA S. ZAŁUSKICH W RADOMIU 
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W ramach realizacji celu operacyjnego „Promocja miasta” w latach 2018-2020 przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu prowadzone były 
następujące działania: 

 Promocja miasta podczas spotkań autorskich, a także poprzez promocję wydawnictw regionalnych oraz organizacja wystaw twórców związanych  
z Radomiem (l. 2018- III.2020). 

 Organizacja VII Radomskich Targów Wydawnictw Regionalnych (2019 r.), 
 Organizacja 41. i 42. Radomskiej Wiosny Literackiej (l. 2018-2019), 
 Prowadzenie działalności wydawniczej i publikowanie artykułów dot. historii i kultury miasta i regionu w czasopiśmie „Bibliotekarz Radomski” (l. 2018-

2020). 
 

ŁAŹNIA - RADOMSKI KLUB ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I GALERIA 

 
W ramach realizacji celu operacyjnego „Promocja miasta” w latach 2018-2020 przez RKŚTiG Łaźnia prowadzone były następujące działania: 

 Organizowanie imprez kulturalnych mających na celu integrację lokalnej społeczności oraz prowadzenie działań promocyjno – reklamowych 
prowadzących do zwiększenia zaangażowania grup - stowarzyszeń, działających w ramach trzeciego sektora, np. Radomskie Towarzystwo 
Fotograficzne czy Fotoklub RP. Ukazują one Radom jako wart obserwacji i fotografowania, a także jako ośrodek skupiający miłośników fotografii. 
O historii mówią działacze Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego czy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Sylwetki 
ludzi związanych z ziemią radomską, aktywnych twórczo promują Stowarzyszenie Grupa Literacka Łuczywo, Grupa Poetycka Eliksir, czy krąg młodzieży 
skupiony wokół poety Adriana Szarego. O dobre samopoczucie i twórcze inspiracje mieszkańców, niezależnie od wieku metrykalnego, od 2016 r. dba 
organizacja Miejska Partyzantka Geriatryczna, która od 2017 r. ma formułę stowarzyszenia z siedzibą w radomskiej Łaźni. Stowarzyszenie organizuje 
„pozytywne imprezy ponad generacjami” 2018-2019, czy spotkania taneczne promujące tango argentyńskie np. Miejska milonga na Corazziego we 
wrześniu 2020 . 

 Udział artystów plastyków (Związek Polskich Artystów Plastyków, nieformalna grupa „Skład doczepiony”, twórcy indywidualni) w działalności 
wystawienniczej Łaźni. Rocznie około 30 wystaw promuje ich osiągnięcia w środowisku lokalnym.  

 W 2018 r. w ramach cyklu wystaw „Pracownie-konfrontacje” promowano w Radomiu środowisko artystek z wyższej szkoły artystycznej w Kaliszu.  
W 2018 także zaprezentowano ekspozycję łączącą kręgi twórców: ASP w Krakowie, Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Wydziału Artystycznego 
Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydziału Sztuki UTH Radom. W 2020 r. w działalności wystawienniczej trzykrotnie akcentowane były związki 
środowisk artystycznych Radomia i Siedlec, co promowało nasze miasto jako ważny ośrodek edukacji artystycznej na poziomie szkoły wyższej. 

 W 2019 r., 1 września, zorganizowano ogólnopolską wystawę zbiorową „War games”, symbolicznie upamiętniającą rocznicę wybuchu II wojny 
światowej 

 Działalność wydawnicza - w ścisłej współpracy z Radą Miejską w Radomiu. W 2018 r. wydano publikację „Radomskie Skrzydła w służbie Niepodległej”  
z okazji 100 lat lotnictwa wojskowego w Polsce. Publikacja trafiła do oficjalnych gości Air Show 2018, z Radomia i świata. Służyła również  
do popularyzowania lotnictwa wśród grupy radomian.  
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 W 2018 roku zorganizowano 25. Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję, któremu towarzyszyła publikacja Jana Poprawy, autorytetu z dziedziny 
piosenki artystycznej w Polsce. Publikacja promowała radomską inicjatywę w kręgach specjalistów krajowych oraz wśród radomian. 

 Promowanie wszystkich inicjatyw realizowanych przez American Corner Radom we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie, Konsulatem Generalnym 
w Krakowie i innymi zagranicznymi (głównie amerykańskimi) partnerami, podczas których radomski placówka występowała w roli głównego 
organizatora, gospodarza wydarzenia. Przykłady: 4 edycje konferencji PIM: Pasja, Inspiracja, Motywacja, w tym jedna edycja online, cykl webinarów 
Empower Yourself, konferencja Capture & Focus, seria spotkań online poświęcona programom stypendialnym, warsztaty dotyczące krytycznego 
myślenia, itd.   
 

OŚRODEK KULTURY I SZTUKI „RESURSA OBYWATELSKA” 

 
W ramach celu „Promocja miasta” prowadzono działania: 

− Druk plakatów, zaproszeń, ulotek z logo miasta, 
− Reklamy imprez w lokalnej TV i radio, 
− Zamieszczanie wydarzeń w Radomskim Informatorze Kulturalnym, 
− Informacje o wydarzeniach na stronie internetowej i facebooku, 
− Rozmowy w lokalnych mediach, 
− honorowy patronat Prezydenta Miasta Radomia na wydarzenia: Kaziki, Okna, Ślad, Anima Urbis, Uliczka Tradycji, Staropolskie Kolędowanie, 
− Koprodukcja filmu „Klecha”, 
− Charakter organizowanych stałych imprez odwołujących się do historii Radomia, przypominających ciekawe wydarzenia i wybitne postacie związane  

z Radomiem, 
− Produkcje filmowe udostępniane są za darmo na stronie internetowej, Facebooku i YouTubie, 
− Udział grup zainteresowań w konkursach ogólnopolskich (zajęcie Teatru Resursa V miejsca w Kantoraliach 2020), 
− W Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie” udział biorą goście z całej Polski, 
− Wielu gości z zagranicy uczestniczy w Spotkaniach z Kulturą Żydowska „Ślad” i poznaje historię Radomia, 
− Promocja miasta poprzez kontakt z rodziną prof. Leszka Kołakowskiego mieszkającą za granicą, 
− Promocja Radomia na Litwie poprzez Kaziki (pomoc dla polskich szkół rejonu wileńskiego), 
− Przypomnienie w 2019 r. postaci Michela Schwalbe, koncertmistrza Filharmonii Berlińskiej, który urodził się w Radomiu. 

 

STOWARZYSZENIE RADOMSKI OBSZAR FUNKCJONALNY  

 
W ramach celu „Promocja miasta” Stowarzyszenie Radomski Obszar Funkcjonalny w Radomiu prowadził działania: 
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− udzielono pomocy finansowej w wysokości 3.000,00zł. na potrzeby zorganizowania „kiermaszu wielkanocnego” w Radomiu przez Radomski Klub 
Środowisk Twórczych i Galerii ŁAŹNIA, w dniach 23-25 marca 2018 roku. 

− podczas kiermaszu wielkanocnego oprócz zakupu ozdób i specjałów świątecznych można było wysłuchać i obejrzeć  występy radomskich artystów 
związanych głównie z miejskimi jednostkami kultury i szkołami. Wparcie finansowe pozwoliło Radomskiemu Klubowi  Środowisk Twórczych i Galerii 
ŁAŹNIA zaprezentować swoją działalność lokalnemu społeczeństwu. 
 
Powyższe zadanie zrealizowano zgodnie z Uchwałą nr 2/2018 Zarządu Stowarzyszenia Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 23 lutego 2018 r. 
 

DOM KULTURY „IDALIN” 

 
W ramach celu „Promocja miasta” Dom Kultury „Idalin” prowadził działania: 

− Organizacja imprez o charakterze ogólnopolskim, 
− Organizacja festynów, pikników, pokazów, 
− Promocja miasta podczas imprez ogólnopolskich. 

 

DOM KULTURY „BORKI” 

 
W ramach celu „Promocja miasta” Dom Kultury „Borki” prowadził działania: 

− Organizacja imprez o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym (M-3, Radom Open), 
− Organizacja festynów, pikników, pokazów, 
− Promocja miasta podczas imprez ogólnopolskich i międzynarodowych. 

 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „AMFITEATR” 

 
W ramach realizacji celu pn.: Promocja Radomia skierowana do mieszkańców miasta (obecnych i potencjalnych): 

− Wszystkie wydarzenia proponowane przez Amfiteatr promowane są  adekwatnie do konkretnych adresatów (np. młodzieży – via Facebook, Instagram, 
You Tube; seniorów – dedykowane plakaty, ulotki roznoszone po osiedlach, informacje w regionalnej telewizji i radiu).  

− Formy promocji wydarzeń: plakaty i ich ekspozycja na płatnych tablicach/słupach ogłoszeniowych oraz w zaprzyjaźnionych placówkach kultury i 
sklepach muzycznych; reklama na tablicach LED w strategicznych punktach miasta; ulotki; płatna reklama na Facebooku (np. zasięg kampanii promującej 
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Fosę pełną kultury 2020: 20 tys. odbiorców); informacje o planowanych wydarzeniach w lokalnych mediach (prasa, radio, portale internetowe, 
telewizja).  

− Proponowany przez Amfiteatr repertuar, zapraszani artyści (koncerty, spotkania) charakteryzuje się dużą różnorodnością i wysokim poziomem. Poprzez 
MOK gościli w Radomiu osobistości, takie jak np. Adam Wajrak, Maria Peszek, Wiesław Komasa, Marek Raczkowski, Jacek Dukaj. W koncertowej odsłonie 
stawiamy na artystów, którzy do tej pory w Radomiu nie byli, np. Clock Machine, Dagadana, Nat Osborn Band, Karolina Cicha, Król, Smolik//Kev Fox, 
Karaś/Rogucki, Jelonek etc. Za swoimi idolami przyjeżdżają fani niejednokrotnie z całej Polski. Kulturalna oferta Radomia dzięki Amfiteatrowi jest 
zdywersyfikowana i stanowi atrakcyjną propozycję dla przyjezdnych – co potwierdzają badania ewaluacyjne przeprowadzane w różnej formie  
po imprezach.  

 
 

 

 
2. SFERA GOSPODARCZA 

Determinantą rozwoju lokalnego jest stan rynku pracy, kwalifikacje siły roboczej i innowacyjność. Cel strategiczny „Stymulowanie rozwoju 
gospodarczego miasta” składa się z 3 celów kierunkowych: 

1) Wspieranie rozwoju innowacji w mieście oraz pogłębianie rozwoju przedsiębiorczości, 
2) Poprawa konkurencyjności radomskich firm na tle regionu i kraju, 
3) Stworzenie przejrzystych i przyjaznych struktur administracji samorządowej w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne. 

CEL 2.1. 

CEL STRATEGICZNY –  

Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta 

CE
L 
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IE
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U
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K
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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 
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strukturalnych UE; 

� Promocja miasta jako miejsca przyjaznego dla prowadzenia działalności gospodarczej. 

 
W ramach celu 2.1 w latach 2018 – 2020 w Gminie Miasta Radomia zrealizowano: 
 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – BIURO OBSŁUGI RADOMSKIEJ STREFY GOSPODARCZEJ 

 
W ramach realizacji celu: „Wspieranie rozwoju innowacji w mieście oraz pogłębianie rozwoju przedsiębiorczości” Biuro Obsługi Radomskiej Strefy 

Gospodarczej realizowało następujące działania: 
− Koordynowano powstanie i merytorycznie oraz organizacyjnie wspierano posiedzenia Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Radomia; 
− Aktualizowano bazy ofert biurowych oraz poszukiwano nowych lokalizacji na tereny inwestycyjne. Rozbudowano bazę o oferty okolicznych gmin 

i podmiotów prywatnych; 
− Podejmowano działania mające na celu konsolidację branży outsourcingowej i metalowej; 
− Organizowano wydarzenia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i angażowano w nie firmy sektora outsourcingowego; 
− Pozyskiwano dane statystyczne i opracowywano na ich podstawie raporty i analizy. Monitorowano informacje publikowane przez GUS i PUP (m.in. nowe 

miejsca pracy), monitorowano przyrost działalności gospodarczych, monitorowano rozwój firm znajdujących się w TSSE, utrzymywano kontakty z 
uczelniami i szkołami w celu pozyskiwania m.in. bieżących informacji o uczniach i absolwentach. Stała analiza i przygotowane dane były 
wykorzystywane podczas spotkań z inwestorami; 

− Prowadzono bieżącą obsługę inwestorów na każdym etapie realizacji inwestycji; 
− Prowadzono współpracę międzywydziałową w kwestiach gospodarczych; 
− Przy wsparciu zewnętrznych firm konsultingowych oraz deweloperów przemysłowych rozpoznano i nawiązano kontakt z firmami, które potencjalnie 

mogłyby rozpocząć działalność operacyjną w Radomiu; 
− Zorganizowano spotkania z inwestorami z sektora produkcyjnego i outsourcingu. Dotyczyły one różnych kwestii, począwszy od zakupu nieruchomości  

od gminy, poprzez zakup nieruchomości od osób prywatnych, na możliwościach wsparcia ze strony gminy kończąc; 
− Zorganizowano spotkania z lokalnymi instytucjami otoczenia biznesowego: Izbą Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej (IP-HZR), Izbą Rzemiosła  

i Małej Przedsiębiorczości, Business Centre Club w celu zachęty firm do reinwestycji oraz wskazania zachęt miasta dla inwestorów; 
− Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu oraz uczelniami w realizacji szeregu wydarzeń informacyjno-promocyjnych w ramach cyklu Światowego 

Tygodnia Przedsiębiorczości. 
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CEL 2.2. 

CEL STRATEGICZNY –  

Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta 

CE
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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 2018 – 2020 w Gminie Miasta Radomia prowadzone były następujące działania: 
 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – BIURO OBSŁUGI RADOMSKIEJ STREFY GOSPODARCZEJ 

 
W ramach realizacji celu: „Poprawa konkurencyjności radomskich firm na tle regionu i kraju” Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej prowadziło 
następujące działania: 

− Wspólnie z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu organizowano panele dyskusyjne radomskich przedsiębiorców; 
− Przeprowadzono spotkania z radomskim Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w celu promocji zatrudnienia w firmach outsourcingowych; 
− Organizacja cyklu spotkań online radomskich szkół technicznych z przedstawicielami Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego i lokalnych firm  

na temat promocji podejmowania zatrudnienia i możliwości rozwoju w regionie radomskim; 
− Zorganizowano konferencję pt. Polska Strefa Inwestycji; 
− Realizacja zarządzenia 3082/2018, a następnie 533/2019 stanowiących nowelizację Zarządzenia nr 2247/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 24 

maja 2017 r. w sprawie ustanowienia „Nagrody Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową poświęconą tematyce 
rozwoju gospodarczego Radomia”; 

− Organizowano spotkania ze studentami promujące program stypendiów stażowych dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia 
zatrudnienia na terenie miasta Radomia; 

− Współorganizowanie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – cykl spotkań i warsztatów; 
− Realizowano obowiązki związane z okresem trwałości projektu pt. „Technika i nowoczesność – promocja gospodarcza Południowego Mazowsza” 

działanie 1.7 Promocja gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 
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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 2018 – 2020 w Gminie Miasta Radomia zrealizowano: 
 
 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – WYDZIAŁ TELEINFORMATYCZNY 

  W ramach realizacji celów operacyjnych „Rozwój dostępu do sieci szerokopasmowych na terenie miasta” oraz „Wprowadzenie systemu e-usług  
dla mieszkańców i przedsiębiorców” Wydział Teleinformatyczny realizował: 

− Utrzymanie rezultatów projektu w ramach funduszy pozyskanych przez Wydział Funduszy Unijnych i Strategii z Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka pn. „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. 

− Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 1500 gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Radomia zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. 500 gospodarstw domowych objętych projektem zostało 
wyposażonych w sprzęt komputerowy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych. 

− Utrzymanie rezultatów projektu w ramach funduszy pozyskanych przez Wydział Funduszy Unijnych i Strategii z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”: 

− Całkowita wartość projektu 3 002 949,14 zł. Okres realizacji 9.10.2015 – 30.06.2018 r. Dofinansowanie 80%. Głównym celem projektu jest 
umożliwienie mieszkańcom – potencjalnym interesantom Urzędu Miejskiego w Radomiu i jego 4 jednostek podległych - instytucji kultury korzystania 
z wybranych usług świadczonych przez te instytucje drogą elektroniczną. 
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− Realizacja projektu w ramach funduszy pozyskanych przez Wydział Funduszy Unijnych i Strategii z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014 – 2020 pn. „Publiczny internet dla każdego na terenie Gminy Miasta Radomia” : 

− Dofinansowanie w postaci kwoty zryczałtowanej na realizację projektu w wysokości nieprzekraczającej 64 368,00 zł. Okres realizacji 2.11.2020 – 
29.10.2021 r. Celem projektu jest zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnego internetu poprzez budowę 12 publicznych punktów 
dostępowych. Będzie to 6 zewnętrznych oraz 6 wewnętrznych punktów dostępowych w miejscach publicznych, często odwiedzanych zarówno przez 
mieszkańców, jak i turystów. 

 
 

3. SFERA PRZESTRZENNO-EKOLOGICZNA 

Dostępność komunikacyjna, ład, struktura przestrzenna i stan komponentów środowiskowych decyduje o dostępności gospodarczej Miasta Radom  
dla potencjalnych inwestorów, przez co wpływa na funkcjonowanie rodzimych biznesów oraz przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców. Trzeci cel 
strategiczny składa się z 4 celów kierunkowych: 

1) Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej miasta oraz funkcjonalne uporządkowanie przestrzeni miejskiej, 

2) Zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta i poprawa układu komunikacyjnego, 

3) Stworzenie systemu zarządzania terenami inwestycyjnymi w granicach miasta, a także na obszarze „Radomskiego Regionalnego Obszaru 
Metropolitarnego”, 

4) Wspieranie inicjatyw proekologicznych, poprawiających jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne.  
 

CEL 3.1. 

CEL STRATEGICZNY –  

W zakresie komunikacyjnym i funkcjonalnym stworzenie silnych powiązań subregionalnych między Radomiem i gminami znajdującymi  
się w obszarze jego oddziaływania tak aby tworzyły one spójną całość z uwzględnieniem walorów środowiskowych i turystycznych 
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CEL 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 2018 – 2020 w Gminie Miasta Radomia prowadzone były następujące działania: 

REWITALIZACJA SP. Z O.O. 

 
W ramach realizacji celu pn.: Rewitalizacja zabytkowych i najbardziej zaniedbanych obszarów miasta (wyznaczonych w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji); 
− Remont i przebudowa kamienicy na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 

wraz z otoczeniem (2016 – lipiec 2019). 
− Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. Rynek 12 i Wałowej 22 wraz z otoczeniem (od 2015 - 

przygotowanie dokumentacji, październik 2018 – umowa o dofinansowanie ze środków unijnych z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów 
Unijnych, inwestycja w trakcie realizacji).  

−  Remont i przebudowa wraz z nową zabudową na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Wałowej 19, 21 i 21A i ul. Bóżnicznej 4, 6 i 6A (2018 – 
inwestycja w trakcie realizacji). 

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – WYDZIAŁ INWESTYCJI 

 
W 2018 roku Wydział Inwestycji w ramach celu 3.1. zrealizował: 
1. Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1  
W roku 2018 kontynuowano realizację prac rewitalizacyjnych. W ramach zadania przewidziano dostosowanie obiektu do obowiązujących warunków 
technicznych dla potrzeb m.in. administracji publicznej, w tym Rady Miejskiej.  



77 

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU WYDZIAŁ FUNDUSZY UNIJNYCH 

2. „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku - etap 1” w ramach 
funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych. W roku 2018 kontynuowano realizację zadania w zakresie rewitalizacji Kamienic Deskurów. W wyniku przebudowy w obiekcie powstaną 
funkcje muzealne, usługowe, edukacyjne i przedsiębiorczości. 
W roku 2019 zrealizowano: 
1. Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1  
W roku 2019 zakończono realizację prac rewitalizacyjnych Ratusza zlokalizowanego w obiektach po byłym Archiwum Państwowym. W ramach zadania 
dostosowano obiekt do obowiązujących warunków technicznych dla potrzeb m.in. administracji publicznej, w tym  Rady Miejskiej. 
2. „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku - etap 1” w ramach 
funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych. W roku 2019 kontynuowano realizację zadania w zakresie rewitalizacji Kamienic Deskurów. 
W roku 2020 zrealizowano: 
1. „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku - etap 1” w ramach 
funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych. W roku 2020 zakończono realizację zadania w zakresie rewitalizacji Kamienic Deskurów. W wyniku przebudowy w obiekcie powstały 
funkcje muzealne, usługowe, edukacyjne oraz przedsiębiorczości. 

Łączny koszt robót budowlanych całej inwestycji przy Kamienicy Deskurów (kwota wynikająca z umowy z wykonawcą wraz z podpisanymi aneksami) 
wyniósł 33.657.157,29 zł brutto. 
 

ADMINISTRATOR SP. Z O. O. 

 
W ramach Celu strategicznego: „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’’- 
realizowany przez cel kierunkowy (operacyjny) polegający na zwiększeniu atrakcyjności osiedleńczej miasta oraz funkcjonalnym uporządkowaniu przestrzeni 
miejskiej, wykonano: 

− Zagospodarowanie wolnych terenów inwestycyjnych poprzez oddanie do użytkowania w dniu 02-04-2019 roku - 113 lokali mieszkalnych 
(komercyjnych) na terenie Miasta Radomia (w obrębie osiedla Gołębiów II ul. Rapackiego 22A,22B,20A) wraz z 75 miejscami parkingowymi w garażach 
podziemnych i 64 miejscami parkingowymi. 

− Wybudowano 103 lokale mieszkalne - komercyjne (okres realizacji od 28-11-2018 r. do 31-12-2020 r.) z 38 miejscami parkingowymi w garażach 
podziemnych i 79 miejscami parkingowymi w obrębie osiedla Gołębiów II ul. Michałowska 1 w Radomiu. 
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RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA AKCYJNA 

 
 W ramach realizacji celu operacyjnego „Wyrównanie dysproporcji w nasyceniu miasta komunalną infrastrukturą sieciową (sieci: wodociągowa, 
kanalizacyjna, gazowa, ciepłownicza)” Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna prowadziło  w okresie od stycznia 2018 r. do 
grudnia 2020 następujące działania: 
Rok 2018: 

− Rozbudowa systemu ciepłowniczego – budowa odcinków sieci ciepłowniczej o łącznej długości 3 561,70 mb, 
− Modernizacja sieci ciepłowniczej o łącznej długości 120,50 mb, 
− Modernizacja układu pompowego Ciepłowni Północ – poprawa niezawodności oraz optymalizacja zużycia energii elektrycznej dla przesyłu i dystrybucji 

ciepła sieciowego  w północnej części miasta,  
− Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz zdalnej kontroli systemu alarmowego rurociągów preizolowanych – 

działanie pro-klienckie mające na celu racjonalizację zużycia ciepła oraz zwiększenie niezawodności miejskiej sieci ciepłowniczej.      
Rok 2019: 

− Rozbudowa systemu ciepłowniczego – budowa odcinków sieci ciepłowniczej o łącznej długości 408,96 mb, 
− Modernizacja sieci ciepłowniczej o łącznej długości 205,47 mb. 

Rok 2020: 
− Rozbudowa systemu ciepłowniczego – budowa odcinków sieci ciepłowniczej o łącznej długości 1 920,92 mb, 
− Modernizacja sieci ciepłowniczej o łącznej długości 365,30 mb, 
− Modernizacja układu pomp obiegowych Ciepłowni Południe - poprawa niezawodności oraz optymalizacja zużycia energii elektrycznej dla przesyłu i 

dystrybucji ciepła sieciowego w południowej części miasta.   
 

 

 

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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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. 

 
W ramach celu 3.2 w latach 2018 – 2020 w Urzędzie Miejskim prowadzone były następujące działania: 

 
 

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W RADOMIU 

 
 W ramach realizacji celu operacyjnego „Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Radomiu” oraz „Usprawnienie układu komunikacyjnego Radomia  
ze szczególnym uwzględnieniem wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta” Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zrealizował: 

− Dostawa i montaż 26 szt. wiat przystankowych zgodnych z SIM, w tym 16 szt. wyposażonych w oświetlenie; 
− Doposażenie 4 przystanków w podświetlane gabloty informacyjne z informacją pasażerską; 
− Dostawa i montaż 2 szt. "zielonych" wiat przystankowych, tj. wyposażonych w roślinność na dachu wiaty oraz  pnącza na tylnej ścianie wiaty oraz 

oświetlenie; 
− Dostawa i montaż 47 szt. słupków przystankowych nowego zgodnych z Systemem Informacji Miejskiej; 
− Poprawa stanu informacji pasażerskiej poprzez wyposażenie przystanków w schematy układu komunikacyjnego - 32 szt.; 
− Rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej polegająca na wyposażeniu 20 przystanków w elektroniczne tablice wyświetlające rozkład 

jazdy w czasie rzeczywistym. Tablice wyposażone są również w przyciski, przy pomocy których aktywuje się odczyt przez lektora treści wyświetlanej  
na tablicy; 

− Rozbudowa systemu karty miejskiej polegająca na wyposażeniu 10 przystanków w stacjonarne automaty biletowe z możliwością nabycia biletów  
w formie papierowej oraz doładowania elektronicznej karty miejskiej; 
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− Zakup 10 szt. autobusów z napędem elektrycznym wraz z infrastrukturą ładującą, tj. 10 punktów ładowania zajezdniowego oraz 2 punkty ładowania 
pantografowego zlokalizowane na pętlach końcowych Os. Południe i Os. Gołębiów I. Dodatkowo autobusy te są wyposażone w: klimatyzację, 
monitoring, głosowe i wizualne zapowiedzi przystanków, gniazda USB, system dynamicznej informacji pasażerskiej, kasowniki umożliwiające  zakup 
biletu przy użyciu karty płatniczej w ramach projektu multimodalnego " Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na 
terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego”; 

− Modernizacje dróg i chodników miejskich - drogi powiatowe:  
� Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12  w Radomiu - ul. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz  

z przebudową ul. Zwolińskiego; 
� Trasa N-S - odcinek od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego – etap I - odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą 

południową – etap II od ul. Żeromskiego do ul. Kozienickiej – etap III; 
� Budowa mostu na rzece Mlecznej w ciągu ul. Ofiar Firleja/Krzewień; 
� Budowa sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą geometrii na skrzyżowaniu ul. Mieszka I / Królowej Jadwigi / Brzustowska; 
� Budowa ciągu pieszo – rowerowego łączącego ul. Maratońską z ul. Wapienną przebiegającego wzdłuż drogi serwisowej ul. NSZZ Solidarność przez  

ul. Wolanowską; 
� Budowa drogi dojazdowej do siedziby PSE ul. Anny Walentynowicz; 
� Liczniki czasu ul. Słowackiego/Zagłoby; 
� Budowa ulicy Małcużyńskiego w Radomiu; 
� Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przy przejściu dla pieszych przez ul. Kozienicką w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Radomiu; 
� Budowa słupków blokujących automatycznych chowanych w nawierzchni jezdni w ciągu ul. Żeromskiego na wysokości Placu Konstytucji; 
� Ścieżka rowerowa na Glinicach (Ulica Odrodzenia – ul. Janowiecka, Ulica Odrodzenia – ul. Szczecińska); 
� Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Radomiu w zakresie istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy; 
� Poprawa estetyki w przestrzeni publicznej na ul. M. C. Skłodowskiej; 
� Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Brata Alberta przez ul. J. Kuronia; 
� Przebudowa drogi – ul. Jana Pawła II w zakresie budowy i przebudowy chodnika; 
� Przebudowa drogi – ul. Wyścigowej w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika w Radomiu; 
� Przebudowa drogi – ul. Żółkiewskiego w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika w Radomiu; 
� Przebudowa drogi – ul. Wapiennej w zakresie budowy drogi dla rowerów w Radomiu; 
� Przebudowa drogi – ul. Przytyckiej w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika; 
� Przebudowa ul. Brata Alberta w Radomiu (ciąg pieszo – rowerowy); 
� Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych ul. Paderewskiego - Budżet Obywatelski; 
� Ścieżka rowerowa na Józefowie (ul. Aleksandrowicza) – Budżet Obywatelski; 
� Budowa sygnalizacji ul. Żeromskiego - ul. Czachowskiego - ul. Batorego; 
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� Budowa sygnalizacji ul. Czarnieckiego - ul. Folwarczna; 
� Wymiana warstwy ścieralnej ul. Maratońska w Radomiu; 
� Przebudowa skrzyżowania wraz z modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wernera/Szarych Szeregów/Mireckiego; 
� Modernizacja sygnalizacji świetlnej wraz z budową przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic 25 Czerwca/Waryńskiego; 
� Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy na ul. Kozienickiej (odcinek od Towarowej do wiaduktu kolejowego);  
� Wernera – „MiniMal”- zmiana harmonogramu pracy sygnalizacji świetlnej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, 
� Zbrowskiego – Struga - zmiana programu oraz wymiana urządzeń sygnalizacji świetlnej; 
� Zbrowskiego – Kolberga- Wykonanie dokumentacji na wymianę programu oraz urządzeń sygnalizacji świetlnej; 
� Zbrowskiego - Żeromskiego – Szklana- Zmiana programu oraz wymiana urządzeń sygnalizacji świetlnej; 
� Nowe przejścia dla pieszych wyznaczono na następujących ulicach: Główna/Planowa (2 przejścia), Starokrakowska;  
� Wybudowano drogi dla rowerów i ciągów pieszo-jezdnych na następujących ulicach: Wiejska/Kuronia, Prażmowskiego - Trasa N-S, Słowackiego 

(wiadukt), Wapienna;  
� Słowackiego – Nowogrodzka, Słowackiego -Giserska- dodanie przejazdu rowerowego; 
� Montaż progów zwalniających na ulicach: Prażmowskiego/trasa N-S;  
� Wyznaczenie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Średnia/Puławska; 

− Radomski Program Chodnikowy: 
� Żwirki i Wigury, 
� Gajowa, 
� Młodzianowska, 
� Mariacka, 
� Maratońska, 
� Kusocińskiego. 

− Modernizacje dróg i chodników miejskich - drogi gminne: 
� Budowa kładki na Osiedlu Ustronie – ul. Osiedlowa; 
� Przebudowa ul. Kierzkowskiej; 
� Przebudowa ul. Małęczyńskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do dz. Nr 43/1w Radomiu; 
� Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego "Bulwary" z ul. Maratońską; 
� Przebudowa miejsc parkingowych przy ul. Grudniowej w Radomiu; 
� Wyniesione przejście dla pieszych powstało na ul. Królowej Jadwigi; 
� Przebudowa skrzyżowania ulic Śląska/Kolejowa na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu „pinezka”; 
� Wybudowano progi zwalniające na ulicach: Grota Roweckiego, Skrajnej, Łokietka, Królowej Jadwigi; 
� Wośnicka – Hodowlana- aktualizacja programu oraz wymiana urządzeń sygnalizacji świetlnej; 



82 

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU WYDZIAŁ FUNDUSZY UNIJNYCH 

� Nowe przejścia dla pieszych wyznaczono na następujących ulicach: Chodowicza/Gołębiowska, Planty/Broni (2 przejścia), Planty/Jaracza (2 przejścia), 
Parkowa (2 przejścia); 

� Wyniesione przejścia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe wybudowano na ulicy Wyścigowej; 
� Wybudowano drogi dla rowerów i ciągów pieszo-jezdnych na ulicy Wyścigowej; 
� Montaż progów zwalniających na ulicach: Perzanowskiej-sięgacz, Jarzynowa, Radostowska, Żyzna;  
� Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ulicy Paderewskiego; 
� Montaż progów zwalniających na osiedlu Halinów, ulice: Nizinna, Peryferyjna, Długa, Nobla, Poselska; 

− Radomski Program Chodnikowy „Piechotą łatwo i przyjemnie” polegający na budowie i modernizacji chodników: 
� Chodnik wzdłuż Piastowskiej (od str. Północnej pomiędzy ul. Mieszka I a parkingiem przed PSP 30), 
� Chodnik przy PP nr 2 ul. Jasińskiego, 
� Chodnik przy ul. Królowej Jadwigi po stronie północnej naprzeciw kościoła pw. Bł. Annuarity, 
� Ulice: Strzelecka, Lechicka, Daszyńskiego, Sedlaka, Sobieskiego, Stasieckiego, 
� Planty. 

− Radomski Program Drogowy – modernizacja dróg gminnych, asfaltowanie i utwardzanie dróg gruntowych, ulice: 
� Kończycka, 
� Marglowa, 
� Zachodnia, 
� Garbarska, 
� Masztowa, 
� Józefowska, 
� Radiowa, 
� Iglasta, 
� Góralska, 
� Jarzynowa. 

− Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”: 
� Budowa ul. Czereśniowej na odc. od ul. Wośnickiej do ul. Skrajnej, 
� Budowa ul. Redutowej, 
� Ul. Gołębiowska od ul. Zbrowskiego do ul. Chodowicza, 
� Budowa ul. Radostowskiej od ul. Gajowej do ul. Godowskiej. 

− Modernizacje dróg i chodników miejskich - drogi wewnętrzne: 
� Budowa słupków betonowych uniemożliwiających parkowanie na terenach zielonych wzdłuż ul. Ściegiennego 8, 10, 12 i ul. Stefczyka 5; 
� Utwardzenie placu oraz wymiana nawierzchni dróg dojazdowych i chodnika przy budynku Maratońska 3 w Radomiu; 
� Budowa parkingów przy blokach nr 5-19 wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Maratońskiej w Radomiu; 
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� Remont ulicy Sławnej; 
� montaż progów zwalniających na ulicach: Esperanto, Na Stoku, Szczęśliwa; 
� montaż progów zwalniających na osiedlu Halinów, ulice: Halinowska, Genewska, Senatorska, Lazurowa, Kolorowa, Zdrojecka, Grunwaldzka, 

Olimpijska, Spokojna, Srebrna; 
− Radomski Program Chodnikowy: 

� Batorego. 
− Radomski Program Drogowy – modernizacja dróg, asfaltowanie i utwardzanie dróg gruntowych, ulice: 

� Puszczańska, 
� Mostowa, 
� Cichawy, 
� Ks. Ofiary, 
� Komunalna, 
� Altanowa, 
� Kurdwanów, 
� Barlickiego 25-27, 
� Piotra Skargi 14, 
� Piotra Skargi 15-17, 
� Bagienna, 
� Błędowska 17JE-19P, 
� Błędowska 14-16, 
� Piotra Skargi 8-10, 
� Kurpiowska, 
� Wyścigowa 54-56, 
� Wyścigowa 75-75C, 
� Syrokomli, 
� Siarczyńskiego, 
� Mieszka I 22A, 
� Skórzana, 
� Hipoteczna, 
� Banacha 130, 
� Ziemowita, 
� Wycecha, 
� Wośnicka 13, 
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� Wośnicka 23-25, 
� Drzymały 100, 
� Skrajna 15, 
� Podleśna 48-50, 
� Godowska 79, 
� Gruntowa, 
� Bartnicza, 
� Godowska 75, 
� Perzanowska 37, 
� Klwatecka 83, 
� Jarzynowa, 
� Esperanto, 
� Niska, 
� Legackiego. 

− Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych” drogi gminne:  
� budowa ul. Czereśniowej na odc. Od ul. Wośnickiej do ul. Skrajnej,  
� budowa ul. Redutowej, 
� budowa ul. Gołębiowskiej od ul. Zbrowskiego do ul. Chodowicza,  
� budowa ul. Radostowskiej od ul. Gajowej do ul. Godowskiej. 

− Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych”: drogi wewnętrzne:”: 
� Przebudowa ulicy Klonowica, 
� Przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Piastowskiej 6, 
� Budowa drogi dojazdowej od ul. Gospodarczej w Radomiu, 
� Przebudowa parkingu przy ul. Chrobrego 48 (dz. nr 238), 
� Budowa sięgacza od ul. Mlecznej w Radomiu na dz. nr 68/6 i 69/1 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, 
� Budowa ul. Karczemnego. 

 

STOWARZYSZENIE RADOMSKI OBSZAR FUNKCJONALNY 

 
Stowarzyszenie Radomski Obszar Funkcjonalny w Radomiu zgodnie z Uchwałą Zarządu ROF w Radomiu nr 2/2019 z dnia 12.02.2019 rozpoczęło prace 

związane z realizacją projektu „Przygotowanie i realizacja Planu Zrównoważonej Mobilności SUMP”. Poprzez udział w warsztatach w dniu 28.11.2019 
organizowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju utworzono strukturę realizującą projekt składającą się z przedstawicieli członków stowarzyszenia 
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oraz przedstawiciela Radomskiej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. W dniu 01.07.2020 odbyło się pierwsze spotkanie 
grupy roboczej z przedstawicielami Centrum Projektów Unijnych Transportowych oraz przedstawicielami Ministerstwa firmą Wolański, która świadczy usługi 
doradcze przy tworzeniu planu. 

Opracowanie i wdrożenie planu SUMP przebiega według zintegrowanego podejścia zakładającego wzmożoną współpracę, koordynację i konsultacje 
między różnymi poziomami administracji i stosownymi władzami. W tym celu niezbędne jest wdrożenie stosownych struktur i procedur. 

Obecnie została zakończona realizacja II Etapu prac w ramach Umowy, polegającej na inwentaryzacji sporządzonej dokumentacji strategicznej  
i planistycznej. Na podstawie przeprowadzonej analizy, odbytych spotkań z przedstawicielami Stowarzyszenia ROF w Radomiu i konsultacji została 
sporządzona inwentaryzacja dla każdej zidentyfikowanej bariery oraz przygotowano pakiet wsparcia. Pakiet wsparcia jest dostosowany do specyfiki każdego 
ośrodka miejskiego oraz budżetu dostępnego w ramach Umowy oraz uzgodniony został z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Pakiet wsparcia jest 
sfinansowany w ramach Umowy (jego otrzymanie nie rodzi zobowiązań finansowych). Warunkiem kontynuowania wsparcia doradczego było potwierdzenie 
woli dalszej współpracy w ramach III Etapu Umowy. W tym celu dnia 11. 12.2020r. podpisano List intencyjny przez Członków Zarządu Stowarzyszenia ROF w 
Radomiu dotyczący współpracy w ramach III Etapu Umowy „Świadczenie usługi doradztwa dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych PO liŚ 2014-
2020 w zakresie działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.  O 

Cele i zadania planu SUMP 
Głównym celem planu SUMP jest polepszanie dostępności obszarów miejskich i ościennych gmin w  zapewnianiu wysokiej jakości, zrównoważonej 

mobilności oraz transportu do, przez i w obrębie obszaru komunikacyjnego. W ramach planu rozpatrywane są potrzeby „funkcjonującego miasta/gmin” i jego 
zaplecza, a nie regionu administracyjnego. 
Długofalowa wizja 

SUMP zawiera nową lub odnosi się do istniejącej długofalowej strategii przyszłego rozwoju obszaru miejskiego/gmin, a w związku z tym także 
przyszłego rozwoju infrastruktury i usług w ramach transportu oraz mobilności. Zawiera ponadto krótkoterminowy plan wdrożenia strategii wraz z 
harmonogramem, jasnym podziałem obowiązków oraz informacjami na temat wymaganych zasobów i środków finansowych. 

Plan SUMP wspiera wyważony rozwój wszystkich stosownych środków transportu, jednocześnie zachęcając do przejścia na bardziej zrównoważone 
alternatywy. Plan zawiera zintegrowany zestaw technicznych, infrastrukturalnych, bazujących na polityce oraz „miękkich” środków usprawniających wydajność 
i opłacalność w odniesieniu do deklarowanego celu oraz konkretnych zadań. 

Typowe kwestie, jakich dotyczy plan: transport publiczny, ruch pieszy i rowerowy, polityka parkingowa, bezpieczeństwo, transport drogowy, 
zarządzanie mobilnością, planowanie przestrzenne itp. 

 

PORT LOTNICZY „RADOM” S. A. 
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Zgodnie z Postanowieniem z dnia 14 września 2019 roku Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydziału Gospodarczego, ogłoszono upadłość Portu 
Lotniczego „RADOM” S. A. w Radomiu. W dniu 13 października 2018 roku zawarto umowę sprzedaży Portu Lotniczego „RADOM” S. A. w upadłości na rzecz 
Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie.  

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

Bieżąca realizacja w monitorowanym okresie zadań w zakresie pozyskiwania dodatkowych nieruchomości na potrzeby lotniska cywilnego użytku 
publicznego.  
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CEL 3.3. 

 
W ramach celu 3.3 w latach 2018 – 2020 w Gminie Miasta Radomia prowadzone były następujące działania: 

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 
Realizacja w monitorowanym okresie czynności skupiających się na pozyskiwaniu nowych terenów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem, 

wykupu terenów na realizację celów publicznych. 

 

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 

CE
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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. 
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URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH 

 
Realizacja w monitorowanym okresie czynności skupiających się na pozyskiwaniu nowych terenów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

wykupu terenów na realizację celów publicznych oraz przekształcaniu terenów wykorzystywanych rolniczo na tereny inwestycyjne - z zastrzeżeniem, że 
zadania te były realizowane przez część monitorowanego okresu w dawnym Wydziale Zarządzania Nieruchomościami. Natomiast po powstaniu Wydziału 
Nieruchomości Gminnych w dniu 01.03.2019 r. zadania te znajdują się w kompetencjach Biura Nabywania i Zbywania Nieruchomości. 

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA 

 
W ramach celu: „Stworzenie systemu zarządzania terenami inwestycyjnymi w granicach miast, a także na obszarze „Radomskiego Regionalnego 

Obszaru Metropolitarnego” Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa prowadziła następujące działania: 
Rok 2018: 

1. W zakresie zapewniania wyceny nieruchomości Skarbu Państwa: 
W roku 2018 zostały zlecone do wykonania przez rzeczoznawców majątkowych w trybie ustawy z dnia  29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 

operaty szacunkowe w celu ustalenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa dla różnych potrzeb tj.: 
− w celu zbycia nieruchomości w trybie przetargu - 2 operaty, 
− w celu zbycia nieruchomości w formie darowizny - 1 operat 
− w celu zbycia prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego - 1 operat, 
− w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu - 4 operaty, 
− w celu oddania nieruchomości w trwały zarząd - 2 operaty, 
− w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego - 17 operatów, 
− w związku z ustalaniem opłat rocznych z tytułu użyt. wiecz. - 1 operat, 
− w celu ustanowienia służebności- 1 operat. 

Wydatkowane przez Skarb Państwa środki pieniężne na operaty szacunkowe na powyższe cele w 2018r. wyniosły łącznie 41 892,00 zł brutto. 
2. W zakresie realizacji czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz windykacji tych należności: 
− w związku ze zmianą osoby użytkownika wieczystego dokonano: 360 naliczeń, 
− w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego doręczono: 113 zawiadomień, 
− w związku ze zmianą stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego doręczono: 26  zawiadomień, 
− w związku z ustaleniem stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego doręczono : 1 zawiadomienie, 
− w związku z naliczeniem opłat za użytkowanie wieczyste dokonano: 1 naliczenie, 
− w związku z przeznaczeniem nieruchomości do wynajęcia dokonano: 4  naliczenia, 
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− w związku z ustaleniem opłaty z tytułu trwałego zarządu wydano: 3 decyzje, 
− w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu wydano: 1 decyzję. 

Przeprowadzona w 2018 roku aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego objęła 25 działek o ogólnej powierzchni 59 617m2. 
Natomiast aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu objęła 3 działki o łącznej powierzchni 3 165 m2. 

3. Windykacja należności za nieruchomości udostępniane z zasobu w roku 2018 przedstawiała się następująco: 
− z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, czynsz najmu (dzierżawy) wystawiono i wysłano łącznie:631 wezwań/upomnień, w tym 

z tytułu najmu i dzierżawy: 
� 1 wezwanie, 
� do Biura Prawnego tut. Urzędu przekazano 173 sprawy celem wystąpienia na drogę  postępowania sądowego, z czego w 15 sprawach 

zobowiązania zostały uregulowane, 
� przekazano 46 spraw (nakazów zapłaty) do komorników celem wyegzekwowania należności, z czego 28 spraw zakończyło się zapłatą 

należności (pozostałe sprawy są w toku). 
4. W zakresie zbywania oraz nabywania nieruchomości wchodzących w skład zasobu gruntów Skarbu Państwa:  

− W roku 2018 zostały wszczęte i były prowadzone 24 sprawy zmierzające do zbycia nieruchomości Skarbu Państwa (w trybie przetargu, 
zamiany, darowizny) tj. 31 działek o łącznej powierzchni 104 943m2. 

− W roku 2018 zostało wszczętych i było prowadzonych 13 spraw zmierzających do zbycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na 
rzecz użytkownika wieczystego tj. 32 działki o łącznej powierzchni 104 301 m2, 

− W roku 2018 zostały wszczęte i były prowadzone 4 postępowania zmierzające do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności w trybie ustawy z dnia 29.07.2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  
(j.t. Dz.U. z 2012r., poz. 83 z późn. zm.), tj. 4 działki o łącznej powierzchni 2934 m2. 

5. W zakresie wynajmowania/wydzierżawiania i użyczania nieruchomości wchodzących w skład  zasobu gruntów Skarbu Państwa: 
− W roku 2018 było prowadzonych 20 postępowań zmierzających do zawarcia umów najmu/dzierżawy, ostatecznie 5 nieruchomości zostało 

wynajętych.  
− W roku 2018 było prowadzone 1 postępowanie zmierzające do zawarcia umowy użyczenia. 

6. W zakresie podejmowanych czynności w postępowaniu sądowym dotyczących gruntów Skarbu Państwa:  
W roku 2018 przed sądem powszechnym prowadzone były postępowania dotyczące w szczególności: 

• zapłaty należności za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa: - 41 spraw, 
• nabycia własności na rzecz Skarbu Państwa w różnym trybie: - 11 spraw, 
• ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych dotyczących gruntów Skarbu Państwa: – 5 spraw, 
• stwierdzenia nabycia spadku na rzecz Skarbu Państwa: - 3 sprawy, 
• uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości Skarbu Państwa: – 4 sprawy, 
• realizacji innych roszczeń w stosunku do gruntów Skarbu Państwa: - 10 spraw. 
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ROK 2019 
1. W zakresie zapewniania wyceny nieruchomości Skarbu Państwa: 

W roku 2019 zostały zlecone do wykonania przez rzeczoznawców majątkowych w trybie ustawy z dnia  29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  
operaty szacunkowe w celu ustalenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa dla różnych potrzeb tj.: 
− w celu zbycia nieruchomości w trybie przetargu - 3 operaty, 
− w celu zbycia lokali mieszkalnych - 5 operatów, 
− w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu - 2 operaty,   
− w celu ustalenia odszkodowania w różnym trybie (zapłata za usługę w stosunku do 6 operatów nastąpiła w 2020r.) - 9 operatów. 

Wydatkowane przez Skarb Państwa środki pieniężne na operaty szacunkowe na powyższe cele w 2019r. wyniosły łącznie 9 530,00 zł brutto.  
2. W zakresie realizacji czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz windykacji tych należności: 

− w związku ze zmianą osoby użytkownika wieczystego dokonano: - 57 naliczeń, 
− w związku ze zmianą stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego doręczono: - 5 zawiadomień, 
− w związku z ustaleniem stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego  garaży i miejsc postojowych dokonano: - 135 

naliczeń, 
− w związku z ustaleniem stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego doręczono : - 6 zawiadomień,  
− w związku z przeznaczeniem nieruchomości do wynajęcia dokonano: - 9 naliczeń, 
− w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu wydano: - 1 decyzję, 
− w związku z ustanowieniem służebności przesyłu ustalono: - 2 wynagrodzenia. 

3. Zaktualizowana została opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w stosunku do 1 działki o powierzchni 1111 m2. 
4.  Windykacja należności za nieruchomości udostępniane z zasobu w roku 2018 przedstawiała się następująco: 

− z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, czynsz najmu (dzierżawy) wystawiono i wysłano łącznie:  
� 298 wezwań, 
� 3 upomnienia, 

− do Biura Prawnego tut. Urzędu przekazano 13 spraw celem wystąpienia na drogę postępowania sądowego, z czego w 2 sprawach zobowiązania 
zostały uregulowane, a w stosunku do 2 – wystawiono tytuły wykonawcze, 

− przekazano 55 spraw (nakazów zapłaty) do komorników celem wyegzekwowania należności, z czego 18 spraw zakończyło się powodzeniem. 
5. W zakresie zbywania oraz nabywania nieruchomości wchodzących w skład zasobu gruntów Skarbu Państwa:  

− W roku 2019 zostały wszczęte i były prowadzone 23 sprawy zmierzające do zbycia nieruchomości Skarbu Państwa (w trybie przetargu, zamiany, 
darowizny) tj. 63 działki o łącznej powierzchni  117 151m2. 

− W roku 2019 zostało wszczętych i było prowadzonych 15 spraw zmierzających do zbycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz 
użytkownika wieczystego tj. 29 działek o łącznej powierzchni 77 949 m2, 

− W roku 2019 zostało wszczętych i było prowadzonych 6 spraw zmierzających do zbycia lokali mieszkalnych Skarbu Państwa wraz z 
pomieszczeniami przynależnymi tj. 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 238,68m2. 
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− W 2019 roku nastąpiło nabycie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny. Celem darowizny było prowadzenie  
na w/w nieruchomości przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół rolniczych wchodzących w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki 
Żywnościowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu. 

6. W zakresie wynajmowania/wydzierżawiania i użyczania nieruchomości wchodzących w skład zasobu gruntów Skarbu Państwa w roku 2019 było 
prowadzonych 66 spraw zmierzających do zawarcia umów najmu/dzierżawy, 8 nieruchomości zostało wynajętych. 

7. W roku 2019 było prowadzone 1 postępowanie zmierzające do zawarcia umowy użyczenia, które zakończyło się zawarciem umowy użyczenia. 
8. W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 20.07.2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych  

na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:  
W 2019 roku w stosunku do 51 nieruchomości tj. 71 działek o łącznej powierzchni 66897m2  dokonywano następujących czynności: 

− wydano 959 szt. zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe  
w prawo własności tych gruntów, 

− wydano 959 szt. załączników do zaświadczeń potwierdzających w/w przekształcenie, 
− wydano 136 szt. informacji o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej do zapłaty z 60% bonifikatą, 
− wydano 13 szt. informacji o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej do zapłaty z 99% bonifikatą, 
− wydano 1 zaświadczenie potwierdzające udzielenie 99% bonifikaty od opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej do zapłaty, zgodnie,  
− wydano 74 szt. zaświadczeń o wykreśleniu w Dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę przy udzieleniu 60% bonifikaty, 
− wydano 9 szt. zaświadczeń o wykreśleniu w Dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę przy udzieleniu 99% bonifikaty, 
− wydano 1 zaświadczenie potwierdzające wysokość i okres pozostały do wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, 

9. W zakresie podejmowanych czynności w postępowaniu sądowym dotyczących gruntów Skarbu Państwa:  
W roku 2019 przed sądem powszechnym prowadzone były postępowania dotyczące w szczególności: 

− zapłaty należności za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa: - 77 spraw, 
− nabycia własności na rzecz Skarbu Państwa w różnym trybie: - 1 sprawa, 
− ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych dotyczących gruntów Skarbu Państwa: – 2 sprawy, 
− stwierdzenia nabycia spadku na rzecz Skarbu Państwa: - 2 sprawy, 
− uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości Skarbu Państwa: – 1 sprawa, 
− realizacji innych roszczeń w stosunku do gruntów Skarbu Państwa: - 12 spraw. 
 
ROK 2020 

1. W zakresie zapewniania wyceny nieruchomości Skarbu Państwa: 
W roku 2020 zostały zlecone do wykonania przez rzeczoznawców majątkowych w trybie ustawy z dnia  29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  operaty 
szacunkowe w celu ustalenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa dla różnych potrzeb tj.: 

− w celu zbycia nieruchomości w trybie przetargu - 2 operaty, 
− w celu zbycia lokali mieszkalnych - 1 operat, 



92 

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU WYDZIAŁ FUNDUSZY UNIJNYCH 

− w celu ustalenia odszkodowania w różnym trybie -  10 operatów, 
− w celu aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytk. wieczystego – 1 operat, 
− w celu naliczenia opłat z tyt. użytk. wieczystego gruntu w związku z jego przekształceniem - 3 operaty. 
Wydatkowane przez Skarb Państwa środki pieniężne na operaty szacunkowe na powyższe cele w 2020r. wyniosły łącznie 11 530 zł brutto. 

2. W zakresie realizacji czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz windykacji tych należności: 
− w związku ze zmianą osoby użytkownika wieczystego dokonano: - 218 naliczeń, 
− w związku z aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego doręczono: - 1 zawiadomienie, 
− w związku z ustaleniem stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użyt. wieczyst. gruntu w wyniku jego przekształcenia - 3 naliczenia, 
− w związku ze zmianą stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użyt. wieczyst. Gruntu w wyniku jego przekształcenia : - 1 zawiadomienie, 
− w związku z naliczeniem opłat rocznych z tytułu użytk. wieczyst. gruntu w wyniku jego przekształcenia – 3 naliczenia,  
− w związku z przeznaczeniem nieruchomości do wynajęcia dokonano: -   35  naliczeń, 
− w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu wydano: - 2  decyzje. 
Zaktualizowana została opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w stosunku do 48 działek o łącznej powierzchni 2678478 m2. Zaktualizowana została 

opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego w stosunku do 3 działek o łącznej powierzchni 2771 m2. 
3. W zakresie zbywania oraz nabywania nieruchomości wchodzących w skład zasobu gruntów Skarbu Państwa:  

− W roku 2020 zostały wszczęte i było prowadzonych 29 spraw zmierzających do zbycia nieruchomości Skarbu Państwa (w trybie przetargu, zamiany, 
darowizny) tj. 86 działek o łącznej powierzchni 112 925m2. 

− W roku 2020 zostało wszczętych i było prowadzonych 21 spraw zmierzających do zbycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz 
użytkownika wieczystego tj. 42 działki o łącznej powierzchni 96 658m2, 

− W roku 2020 zostało wszczętych i było prowadzonych 7 spraw zmierzających do zbycia lokali mieszkalnych Skarbu Państwa wraz z 
pomieszczeniami przynależnymi tj. 7 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 296,33m2. 

4. W zakresie wynajmowania/wydzierżawiania i użyczania nieruchomości wchodzących w skład zasobu gruntów Skarbu Państwa w roku 2020 było 
prowadzonych 52 sprawy zmierzające do zawarcia umów najmu/dzierżawy ostatecznie 5 nieruchomości zostało wynajętych. 

5. W roku 2020  była prowadzona 1 sprawa zmierzająca do zawarcia umowy użyczenia, która zakończyła się jej podpisaniem: 
6. W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 20.07.2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych  

na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:  
W 2020 roku w stosunku do  14 nieruchomości tj. 32 działek o łącznej powierzchni 43 229 m2  dokonywano następujących czynności: 
− wydano 678 szt. zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe  

w prawo własności tych gruntów, 
− wydano 678 szt. załączników do zaświadczeń potwierdzających w/w przekształcenie, 
− wydano 174 szt. informacji o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej do zapłaty z 60% bonifikatą, 
− wydano 73 szt. informacji o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej do zapłaty z 50% bonifikatą, 
− wydano 54 szt. informacji o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej do zapłaty z 99% bonifikatą, 
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− wydano 239 szt. zaświadczeń o wykreśleniu w Dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę przy udzieleniu 60% bonifikaty, 
− wydano 71 szt. zaświadczeń o wykreśleniu w Dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę przy udzieleniu 50% bonifikaty 
− wydano 66 szt. zaświadczeń o wykreśleniu w Dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę przy udzieleniu 99% bonifikaty, 
− wydano 235 szt. zaświadczeń  potwierdzających wysokość i okres pozostały do wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, 
− wydano 1 szt. zaświadczenia potwierdzającego zmianę okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej. 

7. W zakresie wypłaty odszkodowań przez Skarb Państwa: 
W 2020r. było prowadzonych 10 postępowań w celu wypłaty odszkodowań za składniki majątkowe i prawa do działek ogrodowych zlokalizowanych  

na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Radomia Nr 103/46 i 103/47 o łącznej pow. 3022 m2, (obr. XI/I, ark. 132), w związku z likwidacją 
części Rodzinnego ogrodu działkowego „Stokrotka” w Radomiu w wyniku roszczeń osób trzecich. Wydano 10 decyzji ustalających odszkodowania na łączną 
kwotę  
186 909 zł. 
  

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – BIURO OBSŁUGI RADOMSKIEJ STREFY GOSPODARCZEJ 

 
W ramach celu: „Stworzenie systemu zarządzania terenami inwestycyjnymi w granicach miast, a także na obszarze „Radomskiego Regionalnego 

Obszaru Metropolitarnego” Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej prowadziło następujące działania: 
- Aktualizowano bazy ofert biurowych oraz poszukiwano nowych lokalizacji na tereny inwestycyjne. Rozbudowano bazę o oferty okolicznych gmin i 

podmiotów prywatnych. 
 

CEL 3.4. 

CEL STRATEGICZNY –  

W zakresie komunikacyjnym i funkcjonalnym stworzenie silnych powiązań subregionalnych między Radomiem i gminami znajdującymi  
się w obszarze jego oddziaływania tak aby tworzyły one spójną całość z uwzględnieniem walorów środowiskowych i turystycznych 
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CEL 4  

Wspieranie inicjatyw proekologicznych,  
poprawiających jakość środowiska i 

bezpieczeństwo ekologiczne 

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

� Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście; 

� Poprawa warunków akustycznych w mieście; 

� Ochrona terenów o szczególnym znaczeniu i walorach przyrodniczych, między innymi poprzez 
utworzenie sieci obszarów chronionych; 

� Poprawa stanu zieleni towarzyszącej trasom komunikacyjnym; 

� Zwiększanie zasobów zieleni miejskiej; 

� Opracowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania zielenią miejską; 

� Realizacja programu kompleksowego systemu gospodarki odpadami; 

� Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

� Zmniejszenie zużycia energii. 

 
W ramach celu 3.4 w latach 2018 – 2020 w Gminie Miasta Radomia prowadzone były następujące działania: 
 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 

 
W ramach celu 3.4. w latach 2018 – 2020 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa prowadzone były następujące działania: 
Azbest 

Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Radomia”  przyjętego Uchwałą Nr 765/2010 Rady Miejskiej w 
Radomiu z dnia 28.06.2010r., w ramach którego Gmina Miasta Radomia pokrywa koszty zbiórki, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych 
powstałych podczas prac remontowo – budowlanych od osób fizycznych, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. 
2018 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Radomiu zrealizował 85 wniosków. 
Odebrano i przekazano do utylizacji 185,19 ton odpadów azbestowych za kwotę 50 001,30 zł 
2019  
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Radomiu zrealizował 93 wnioski. 
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Odebrano i przekazano do utylizacji 188,79 ton odpadów azbestowych za kwotę 50 973,30 zł 
2020 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Radomiu zrealizował 59 wniosków. 
Odebrano i przekazano do utylizacji 118,66 ton odpadów azbestowych za kwotę 40 523,18 zł 
 
Piece 

W ramach realizacji Programu obniżenia niskiej emisji na terenie miasta Radomia udzielone były dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów 
ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. 
W 2018 r. z budżetu Gminy Miasta Radomia wydatkowano 767 200,00 zł na przedmiotowe dotacje. Zlikwidowano 199 palenisk węglowych, które zastąpiono 
w 155 przypadkach ogrzewaniem gazowym. Co pozwoliło zredukować ilości spalanego węgla w ciągu roku o 661,6 ton. 
W 2019 r. i w 2020 r. nie było dofinansowania związanego z wymianą palenisk węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania 
 
Program obniżenia niskiej emisji na terenie miasta Radomia na lata 2010 – 2017 z perspektywą do 2024 roku 

W 2018 r. została opracowana aktualizacja „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Radomia na lata 2010-2017 z perspektywą do 
2024 roku”. Głównym jego celem jest wymiana niskosprawnych i nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne urządzenia grzewcze: kotły 
gazowe - kondensacyjne, elektryczne, olejowe i węzły ciepła sieciowego.  

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

Program określa katalog działań dostosowanych również do uchwały antysmogowej przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 
162/17 z 24.10.2017r. przewidującej kontynuację wsparcia finansowego w formie dotacji dla właścicieli budynków używających obecnie paliwa stałe.  

Działania wyszczególnione w zaktualizowanym Programie w perspektywie do 2024 roku przewidują ograniczenie – redukcję emisji zanieczyszczeń 
pyłowych do powietrza do wymaganego poziomu dopuszczalnego.  

Aktualizacja Programu w swojej treści uwzględnia również zadania programu rządowego „Czyste powietrze” jako wspomagające działania na poziomie 
lokalnym.  
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia 

Jako dokument strategiczny PGN został przyjęty uchwałą nr 193/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 października 2015 roku. Plan, Aktualizacja 
oraz Raport z działań wpisanych do Planu za okres 2016 – 2017 jest dostępny na stronie: http://bip.radom.pl/ra/srodowisko/plany-i-programy/plan-gospodarki-
niskoem/32038,Plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-miasta-Radomia.html 

Posiadanie Planu przez miasto jest wymagane w perspektywie finansowej 2014-2020 w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej na realizację zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji dla wszystkich sektorów gospodarczych. 
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W Planie ujęte zostały działania niskoemisyjne mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza. Obejmuje cały obszar gminy,  
a działania operacyjne w nim zawarte obejmują okres do 2020 roku. Wykonana została kompleksowa inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z obszaru 
miasta Radomia, a także analiza możliwości redukcji zużycia energii oraz ocena możliwych do osiągnięcia efektów ekologicznych.  

Realizacja działań przewidzianych w Planie będzie się wpisywać w działania na rzecz realizacji pakietu klimatyczno - energetycznego do roku 2020  
w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii finalnej.  
Cel strategiczny: Dążenie do utrzymania niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego i zaspakajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju gospodarczo-
społecznego miasta Radomia do 2020 roku bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną. 

Plan obejmuje realizację następujących zadań: 
− termomodernizację budynków użyteczności publicznej; 
− poprawę efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: w  Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, w Radomskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego, w Areszcie Śledczym w Radomiu, w budynkach Wyższego Seminarium Duchownego i Caritas Diecezji Radomskiej; 
− rewitalizację Miasta Kazimierzowskiego poprzez przebudowę i remont kamienic mieszkalno – usługowych; 
− termomodernizację budynków mieszkalnych oraz modernizację oświetlenia w budynkach wielorodzinnych; 
− termomodernizację budynków Uniwersytetu Techniczno - Humanistycznego w Radomiu; 
− poprawę efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w grupie handel, usługi, 

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

Plan, jego Aktualizacja oraz Raport z działań wykonanych w latach 2016 – 2017 jest dostępny na stronie: 
http://bip.radom.pl/ra/srodowisko/plany-i-programy/plan-gospodarki-niskoem/32038,Plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-miasta-Radomia.html 

Kolejny raport z implementacji jest przewidziany na rok 2021. 

Informacje dot. działań ws. hałasu  
W ramach umowy z dnia 3 lutego 2017 r. na „Opracowanie mapy akustycznej oraz programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia” 

zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a konsorcjum firm, w składzie: Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o., Akustix Sp. z o.o. o., Ecoplan Jarosław 
Kowalczyk opracowano następujące dokumenty:  

1. W 2017 r. Mapa akustyczna miasta Radomia. 
Celem opracowania mapy jest: 
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− identyfikacja istniejącej sytuacji akustycznej na badanym obszarze, 
− wyznaczenie rejonów, na których wystąpiło przekroczenie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tzw. rejonów konfliktów), 
− oszacowanie liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w poszczególnych obszarach miasta, 
− oszacowanie możliwych zmian klimatu akustycznego w związku z opracowanym programem ochrony środowiska przed hałasem. 

Niniejsza mapa dostępna jest na stronie internetowej http://mapa-akustyczna.umradom.pl/layout/Main.aspx  
2. W 2018 r. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia przyjęty Uchwałą nr 670/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 

28 maja 2018 r. 
Niniejszy program opracowany został na podstawie opracowanej w 2017 r. mapy akustycznej miasta Radomia. Celem opracowania ww. dokumentu jest 

określenie zestawu i wskazanie priorytetów dla niezbędnych działań przeciwhałasowych na terenach, na których poziomy hałasu przekraczają poziomy 
dopuszczalne. Niniejszy dokument dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.radom.pl w zakładce środowisko-plany i programy. 

W ramach umowy z dnia 22 czerwca 2020r. zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a firmą Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o., opracowano  
„Raport  
z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia przyjętego uchwałą nr 670/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 
2018r.” 

Przedmiotowy dokument przedstawia: 
− zadania zrealizowane oraz będące w trakcie  realizacji, 
− informacje o ewentualnych zagrożeniach wykonania zadań Programu, 
− harmonogram realizacji zadań wraz z kosztami i źródłami finansowania, 
− zakładane i uzyskane efekty działań naprawczych 

Przedmiotowy raport - link 
http://bip.radom.pl/ra/srodowisko/plany-i-programy/program-ochrony-przed-h/52023,Raport-z-realizacji-Programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-
miasta-Radomia.html 
 
Program Ochrony Środowiska 

Uchwałą Nr 638/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013 r. został przyjęty „Program Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata  
2013 – 2016 z uwzględnieniem lat 2017 – 2020 wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko”. 

W 2018 r. opracowano Raport z w/w programu. Swoją tematyką Raport obejmuje analizę stanu środowiska na terenie miasta oraz realizację celów i 
zadań w latach 2016 – 2017 w odniesieniu do przedstawionego stanu aktualnego z uwzględnieniem tendencji zmian w latach następnych. Raport został 
przedłożony na sesji Rady Miejskiej 25 lutego 2019 r.  
Program Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem lat 2017– 2020. 

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), która określa ramy całokształtu działań mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników 
środowiska naturalnego, spójne z dokumentami opracowywanymi na szczeblu krajowym i wojewódzkim.  
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Głównym celem programu jest przedstawienie polityki ekologicznej Gminy Miasta Radomia wraz z wynikającymi z niej celami, kierunkami działań  
i zadaniami. Dokument opisuje stan środowiska, identyfikuje również faktyczne i potencjalne zagrożenia dla jego jakości oraz wskazuje główne kierunki działań 
jakie winny być podejmowane w celu minimalizowania niekorzystnych zmian w środowisku. Program określa również szczegółowo poszczególne zadania  
i aktywności podejmowane (lub przewidziane do podjęcia w okresie programowania) przez różne jednostki wraz ze wskazaniem oczekiwanych efektów. 

Przedstawione w Programie zagadnienia ochrony środowiska ujęte są w sposób kompleksowy, z wyznaczeniem celów średnio- i krótkookresowych 
wraz z określeniem kierunków działań i zadań z zakresu wszystkich sektorów środowiska. 

W uchwalonym w 2013 r. Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Radomia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020, cel nadrzędny 
długookresowej polityki w obszarze ochrony środowiska został sformułowany jako: „Rozwój społeczno-gospodarczy miasta Radomia z poszanowaniem 
zasad ochrony środowiska podstawą poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”. 
Cele sektorowe: 

 

W strukturze Programu dla głównych obszarów środowiska sformułowano zadania priorytetowe (priorytety ekologiczne): 
− Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego, 
− Ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
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− Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, 
− Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym środowiska oraz minimalizacja ich skutków w razie ich wystąpienia, 
− Ochrona ludności przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, 
− Ochrona systemu przyrodniczego miasta, 
− Edukacja ekologiczna społeczeństwa. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, z realizacji Programu co 2 lata sporządzany jest raport. Celem raportu jest przedstawienie 
stopnia realizacji przewidzianych do osiągnięcia w Programie celów krótkookresowych, kierunków działań oraz zadań w zakresie ochrony środowiska. 

Aktualny raport pn.: „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 - 2016 z uwzględnieniem lat 2017 - 2020" 
został przedstawiony Radzie Miejskiej w Radomiu na sesji w dniu 25.02.2019r. i jest dostępny na stronie www.radom.pl  w BIP – link 
http://bip.radom.pl/ra/srodowisko/plany-i-programy/program-ochrony-srodowi/26475,Program-Ochrony-Srodowiska-na-lata-2013-2016-z-uwzglednieniem-
lat-2017-2020.html 

W budżecie Gminy Miasta Radomia na 2020r. zaplanowano wykonanie raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radomia obejmujące dane  
za 2018 i 2019 rok,  który będzie dokumentem stanowiącym podstawę do planowanej aktualizacji w/w POŚ z perspektywą do 2030r. 

W 2021 roku zostanie przedłożony na sesji Rady Miejskiej nowy Program ochrony środowiska - „Program ochrony środowiska dla miasta Radomia na 
lata 2021 – 2026 z perspektywą do roku 2030” oraz Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2013-2016 
z uwzględnieniem lat 2017 – 2020 (raport zawiera uaktualnione dane za lata 2018 i 2019). 
 
Cel operacyjny „Ochrona terenów o szczególnym znaczeniu i walorach przyrodniczych, miedzy innymi poprzez utworzenie sieci obszarów 
chronionych” 
2018 

• Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 636/2018 z dnia 26 marca 2018 r. uznano za pomnik przyrody „Dąb Niepodległości” drzewo gatunku dąb 
szypułkowy rosnące w Radomiu na terenie działki o nr ewid. 1/21, obręb 0011 Las Kapturski.  

• Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 657/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa gatunku 
klon srebrzysty o obwodzie pnia 241,5 cm, rosnącego na terenie Parku Planty, w obrębie działki oznaczonej numerem 5 (ark. 91, obręb 0090), jednego z 
drzew uznanych za pomnik przyrody uchwałą Nr 715/2010 Rady miejskiej w Radomiu z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody 
drzew  
na terenie Parku Planty.  

 
 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w latach 2018 – 2020r. 
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Bezdomność zwierząt to zjawisko społeczne, posiadające tendencję rosnącą. Główną przyczyną tego zjawiska jest, między innymi: porzucanie zwierząt 
przez ich dotychczasowych właścicieli, ich niekontrolowane rozmnażanie, ucieczki zwierząt, niewielki stopień edukacji społeczeństwa w zakresie zapobiegania 
bezdomności zwierząt. 

Określenie w drodze uchwały Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na dany rok, stanowi 
wypełnienie obowiązku ustawowego wynikającego z art. 11a ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) i 
jest corocznie uchwalany do dnia 31 marca.  

Programy stanowią dokument określający w perspektywie rocznej cele, zadania i zasady zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi (domowymi  
i gospodarskimi) i wolno żyjącymi kotami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Program na 2018 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Radomiu uchwałą nr 612/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.  
Program i sprawozdanie z realizacji tego programu : 
http://bip.radom.pl/ra/srodowisko/plany-i-programy/program-opieki-nad-zwie/44693,Program-na-rok-2018.html 
Program na 2019 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Radomiu uchwałą nr IX/105/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.  
Program i sprawozdanie z realizacji tego programu : 
http://bip.radom.pl/ra/srodowisko/plany-i-programy/program-opieki-nad-zwie/44694,Program-na-rok-2019.html 
Program na 2020 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Radomiu uchwałą nr XXXV/320/2020 z dnia 2 marca 2020 r.  
Program i sprawozdanie z realizacji tego programu : 
http://bip.radom.pl/ra/srodowisko/plany-i-programy/program-opieki-nad-zwie/50813,Program-na-rok-2020.html 

 
Plan Adaptacji do zmian klimatu miasta Radomia do roku 2030  
            Plan ten został przyjęty uchwałą nr XXIV/202/2019 Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 26 sierpnia 2019 r. Dokument ten powstał w ramach projektu 
Ministerstwa Środowiska realizowanego we współpracy z 44 polskimi miastami. Celem Planu Adaptacji jest poprawa odporności miasta na skutki 
obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu. Ryzyko wynikające ze zmian klimatu dla Miasta Radomia, jego mieszkańców i infrastruktury powinno być 
uwzględnione przy tworzeniu strategii rozwoju miasta i planów inwestycyjnych. Plan Adaptacji jest dokumentem strategicznym, stanowiącym podstawę do 
podejmowania przez władze miasta decyzji uwzględniających ryzyko związane z zagrożeniami klimatycznymi. 

Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Radomia do roku 2030 powstał w odpowiedzi na jeden z najważniejszych problemów społeczno-
środowiskowych, jakim są zmiany klimatu i wynikające z nich zagrożenia, oraz potrzeba adaptacji przestrzeni miejskiej do tych zmian. Ma on na celu 
przystosowanie miasta  
do zmian klimatu, zmniejszenie jego podatności na ekstremalne zjawiska pogodowe i ich skutki, oraz zwiększenie potencjału miasta do radzenia sobie ze 
skutkami tych zjawisk i ich pochodnych. 

Plan wskazuje zagrożenia klimatyczne dla Radomia wynikające z obserwowanych trendów historycznych oraz scenariuszy zmian klimatu, którymi  
są: wysokie temperatury powietrza i miejska wyspa ciepła; intensywne opady; podtopienia i lokalne powodzie miejskie; oraz wysokie stężenia zanieczyszczeń 
powietrza. Plan adaptacji identyfikuje cztery sektory miasta, które są na te zmiany najbardziej wrażliwe, są to zdrowie publiczne, gospodarka przestrzenna 
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miasta, gospodarka wodna i transport. Plan wskazuje wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji, które powinny zostać osiągnięte poprzez realizację 
wybranych działań adaptacyjnych. 
Realizacja zadań ujętych w w/w planie przewidziana jest od 2020 do 2030 roku. 

 
Poprawa jakości wód i retencji wód opadowych w mieście - 2018 

1. Przygotowanie do realizacji działań inwestycyjnych z projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni 
miasta Radomia – tzw. „Projekt Radom KLIMA”. Wykonawca: Wodociągi Miejskie + Biuro Projektu Urzędu Miejskiego w Radomiu, 

2. Udział w realizacji projektu Ministra Środowiska pod nazwę „Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców”, 
3. Lokalne inwestycje dotyczące retencji wód z kanalizacji deszczowej. Realizacja Wodociągi Miejskie, MZDiK i inwestorzy prywatni, 

 

Zadania z zakresu oddziaływań środowiskowych - 2019 
- przeprowadzono 81 postępowań dot. kwalifikacji planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych do przeprowadzenia procedury  ich oddziaływania na 
środowisko, 
- wydano 19 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

 

Zadania z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej - 2019 
− przeprowadzono 163 kontrole przestrzegania regulaminu utrzymania czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości, 
− wydano 28 decyzji nakładających obowiązek przyłączenia nieruchomości do miejskiej kanalizacji sanitarnej, 
−  wydano 309 kart wędkarskich , 
− wydano 91 kart rejestracyjnych dla sprzętu pływającego, 
− wydano 4 decyzje administracyjne dot. zmiany stanu wody na gruncie wpływające szkodliwie na grunt sąsiedni, 
− wykonano dokumentację:  

� „Program Funkcjonalno-użytkowy dla zadania: Projekt techniczny kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zbożowej – Sołtykowskiej – Bieszczadzkiej  
z odprowadzaniem wód do odbiornika - rzeki Mlecznej.”F. „ARCADIS”  Kraków –listopad 2019. 

� „Ekspertyza w zakresie naruszenia stanu wody na gruncie działki nr ewid.28/25 przy ul. Odrodzenia w Radomiu” , PPW „HYDROEKO” – Lublin- 
25.10.2019r. 

Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w latach 2018 - 2020 
2018 – 2 sztuki 
2019 – brak zgłoszeń pozytywnie rozpatrzonych 
2020 – brak zgłoszeń pozytywnie rozpatrzonych 
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Liczba zbiorników bezodpływowych w latach 2018 i 2019 
Na koniec 2018r. w ewidencji zbiorników bezodpływowych wpisanych było 1350 szt. po weryfikacji przeprowadzonej wspólnie z wodociągami 

Miejskimi w 2019 r. w ewidencji na koniec roku wpisano 1182 sztuki. 
 
Realizacja programu kompleksowego systemu gospodarki odpadami 

W oparciu o art. 9tb ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została opracowana analiza stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2018 – 2019 
http://bip.radom.pl/ra/gospodarowanie-odpadami/czystosc-i-porzadek/analizy-stanu-gospodark/32725,Analizy-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi.html 
 

WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. Z O.O. 

 
W ramach realizacji celu operacyjnego „Poprawa jakości wód i stosunków wodnych w mieście, między innymi poprzez Gminny Program Retencji” 

prowadzono następujące działania: 
Realizacja Projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważona gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia” LIFE 14 
CCA/PL/101 w ramach funduszy unijnych pozyskanych przez Wydział Funduszy Unijnych i Strategii w ramach programu LIFE: 

W latach 2018- 2019 zlecono i opracowano dokumentację projektowo- techniczną w oparciu o otrzymane od Współbeneficjenta (Uniwersytet Łódzki) 
koncepcje techniczno – technologiczne. Wybrani w przetargu wykonawcy oprócz dokumentacji mieli też za zadanie uzyskanie wszelkich zgód i 
pozwoleń (decyzja środowiskowa, pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na budowę, czy też pozwolenie na realizację inwestycji w zakresie 
budowli przeciwpowodziowych) na realizację poszczególnych zadań. Dokumentację projektową dla poszczególnych zadań opracowały biura: 

• „Adaptacja istniejącego zbiornika Borki i stawów kolmatacyjnych do zmian klimatu”- Zeneris Projekty S.A. z Poznania; 
• „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Potok Północny wraz z sekwencyjnym systemem sedymentacyjno – biofiltracyjnym”- 

OLMAR Olaf Rybiński z Konstancina- Jeziorny; (nadal procedowany jest wniosek z kwietnia 2020 r., u Wojewody Mazowieckiego, w sprawie 
wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych w ramach specustawy przeciwpowodziowej; 

• „Renaturyzacja i adaptacja rzeki Mlecznej do zmian klimatu”- Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej i Rolnictwa „Bipromel” Sp. z o.o.  
z Warszawy; 

• „Budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance”- Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej i Rolnictwa „Bipromel”  
Sp. z o.o. z Warszawy. 

 Następnie, w roku 2020  po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń ogłoszono postepowania przetargowe na wyłonienie wykonawców prac budowlanych: 
• „Adaptacja istniejącego zbiornika Borki i stawów kolmatacyjnych do zmian klimatu”- zadanie realizuje Zakład Usług Wodno- melioracyjnych  

i Rekultywacji Sp. J. z Sandomierza z terminem ukończenia inwestycji do I kw. 2021 r. 
• „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Potok Północny wraz z sekwencyjnym systemem sedymentacyjno – biofiltracyjnym”-  

w grudniu 2020 r. ogłoszono przetarg na Wykonawcę tego zadania. 
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• „Renaturyzacja i adaptacja rzeki Mlecznej do zmian klimatu”- zadanie realizuje Kama Bis z Warszawy z terminem ukończenia inwestycji do II 
kw. 2021 r. 

• „Budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance”- zadanie realizuje konsorcjum firm Zakład Wodno- Inżynieryjny Józef Podgórski oraz 
Zakład Budownictwa Wodnego Michał Podgórski z terminem ukończenia inwestycji do II kw. 2021 r. 

W 2018 r. firma BMSonic Biotechnika z Łomianek wykonała usługę łączną pn.: „Instalacja systemu monitoringu warunków klimatycznych” polegającą na 
instalacji trzech urządzeń pogodowych na terenie trzech odrębnie zlokalizowanych nieruchomości należących do Spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu. 
Zainstalowane stacje pogodowe od lipca 2018 r. prowadza stały monitoring warunków klimatycznych w zakresie pomiaru temperatury i ciśnienia powietrza, 
prędkości i kierunku wiatru, wilgotności względnej, pokrywy śnieżnej oraz opadu deszczu. Łączny koszt usługi wyniósł 147 231 zł 

W 2019 r. wykonano przebudowę kolektora deszczowego A0 w zakresie wykonania czyszczenia i uszczelniania punktowych połączeń kielichowych na 
odcinku 679 m w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa kolektora deszczowego A0” w ramach zadania pn.: „Adaptacja kanału wody deszczowej A0 celem 
poprawy jakości odpływów wodnych do rzeki Mlecznej”. Przebudowę kolektora przeprowadziła firma Aarsleff Sp. z o.o. z Warszawy za łączny koszt 1 088 000 
zł. 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE „RADKOM” SP. Z O. O. 

 
 W ramach realizacji celu operacyjnego „Realizacja programu kompleksowego systemu gospodarki odpadami” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – 
Handlowe „Radkom” Sp. z o.o. prowadziło następujące działania: 

- Zakup śmieciarki z zabudową do odbioru odpadów komunalnych i segregowanych, 
- Zakup pojazdu z zabudową hakową transportu kontenerów KP7 – KP15, 
- Zakończenie rozbudowy hali sortowni odpadów, 
- Zakończenie inwestycji „Modernizacja i rozbudowa części mechanicznej instalacji MBP w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu”, 
- Zakończenie budowy hali i linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF, 
- Rozpoczęcie przygotowań do rozbudowy składowiska odpadów. 

 

 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SP. Z O. O. 

 
 W ramach realizacji celów operacyjnych „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście” oraz „Poprawa warunków akustycznych w mieście”, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przeprowadziło następujące działania: 

- Wycofanie z ruchu 15 sztuk autobusów komunikacji miejskiej, spełniających niskie normy emisji spalin, w tym: 
� Euro 2   – 14 sztuk 
� Euro 4   –  1 sztuka 
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- Wprowadzenie do ruchu 24 sztuk autobusów, spełniających wysokie normy emisji spalin Euro 5 i Euro 6 oraz bezemisyjnych (elektrycznych, o poziomie 
hałasu obniżonym w stosunku do pozostałych autobusów), w tym: 

� Euro 5   – 7 sztuk 
� Euro 6   – 7 sztuk 
� Bezemisyjne   – 10 sztuk 

 

 RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA AKCYJNA 

 
W ramach realizacji celu operacyjnego „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście” Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

„RADPEC” Spółka Akcyjna prowadziło w ramach programu RADPEC 2023+ w okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2020 r. dwa projekty inwestycyjne: 
- Projekt „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT”  
W ramach realizacji ww. projektu wykonano: 

� sporządzono Program Funkcjonalno-Użytkowy dla przedsięwzięcia; 
� sporządzono Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia; 
� sporządzono  SIWZ na wybór Inżyniera Umowy; 
� przeprowadzono postępowanie przetargowe i dokonano wyboru Inżyniera Umowy; 
� sporządzono  SIWZ na wybór Generalnego Wykonawcy; 
� prowadzono działania dotyczące pozyskania finansowania dla przedsięwzięcia z NFOŚiGW oraz innymi instytucjami finansującymi; 
� pozyskano finansowanie dla realizacji projektu w formie kredytu bankowego; 
� przeprowadzono postępowanie przetargowe i dokonano wyboru Generalnego Wykonawcy ; 
� Generalny Wykonawca rozpoczął prace projektowe (projekt wstępny, projekt budowlany); 
� pozyskano opinię Prezydenta Miasta Radomia o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia. 

- Projekt „Budowa źródła kogeneracyjnego o mocy ok 75 MWt/22 MWe”.  
W ramach realizacji ww. projektu wykonano: 

� sporządzono Raport Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji środowiskowej; 
� sporządzono dokumenty dla instytucji finansujących (studium wykonalności, model finansowy, memorandum, księgę założeń i prezentację  

na spotkania z instytucjami finansującymi); 
� opracowanego SIWZ  na wybór Doradcy Finansowego;  
� przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz dokonano wyboru Doradcy Finansowego; 
� opracowanego SIWZ  na wybór Doradcy Technicznego; 
� przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz dokonano wyboru Doradcy Technicznego; 
� uzyskano ostateczną decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia; 
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� sporządzono projekt wstępny dla przedsięwzięcia; 
� sporządzono projekt budowalny dla przedsięwzięcia; 
� uzyskano prawomocną i ostateczną decyzję o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia; 
� uzyskano warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla przedsięwzięcia; 
� sporządzono SIWZ na wybór Generalnego Wykonawcy; 
� prowadzono działania dotyczące pozyskanie finansowania dla przedsięwzięcia z NFOŚiGW oraz innymi instytucjami finansującymi; 
� pozyskano warunki finansowania przedsięwzięcia z banku; 
� prowadzono działania zmierzające do uzyskania decyzji Prezesa URE o dopuszczeniu do aukcji na premię kogeneracyjną;  
� przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Generalnego Wykonawcy (które zostało  unieważnione z uwagi na to, iż cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką  Zamawiający przeznaczył na realizację przedsięwzięcia; 
� ogłoszono drugie postępowanie na wybór Generalnego Wykonawcy.  

 

 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W RADOMIU 

 
 W ramach realizacji celu operacyjnego „Poprawa stanu zieleni towarzyszącej trasom komunikacyjnym” Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji prowadził 
następujące działania: 
Rok 2018  

- Koszenie nawierzchni trawiastych 5 857 600,00 m2, 
- Koszenie skarpy 235 540 m2, 
- Karczowanie samosiewów 7 752 m2, 
- Zabiegi w koronach drzew rosnących w pasach drogowych 3 700 szt. drzew, 
- Nasadzenia: drzewa 332 szt., krzewy 2 000 szt. w 32 ulicach. 

Rok 2019  
- Koszenie nawierzchni trawiastych 5 524 170 m2, 
- Koszenie skarpy 164 820 m2, 
- Karczowanie samosiewów 15 907 m2, 
- Zabiegi w koronach drzew rosnących w pasach drogowych 3 974 szt.  drzew, 

• Nasadzenia: drzewa 338 szt., krzewy 1 835 szt. w 48 ulicach. 
Rok 2020 

- Koszenie nawierzchni trawiastych 4 089 950 m2, 
- Koszenie skarpy 183 760 m2, 
- Karczowanie samosiewów 17 340 m2, 
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- Zabiegi w koronach drzew rosnących w pasach drogowych 3 452 szt.  drzew, 
- Nasadzenia: drzewa 200 szt., krzewy 3 185 szt. w 41 ulicach. 

 

STOWARZYSZENIE RADOMSKI OBSZAR FUNKCJONALNY 

 
 W ramach celu: „Wspieranie inicjatyw proekologicznych, poprawiających jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne” Stowarzyszenie Radomskiego 
Obszaru Funkcjonalnego prowadziło „Program – System monitorowania Jakości Powietrza w Radomiu i okolicznych gminach”  

Stowarzyszenie Radomski Obszar Funkcjonalny w Radomiu realizowało Uchwałę nr 5/2018 Zarządu Stowarzyszenia ROF z dnia 21.09.2018 w sprawie 
wdrożenia  Systemu Monitorowania Jakości Powietrza.  Zarząd wydał pozytywną zgodę na zakup sensorów wraz z usługą monitorowania powietrza. System 
swym zasięgiem objął Radom i 14 okolicznych gmin. System jest wsparciem ogólnopolskiego programu Czyste powietrze.  Realizowany jest  przez najbliższe 
10 lat.  Głównym zadaniem Systemu Monitorowania Jakości Powietrza  jest : 

- udostępnienie społeczeństwu wiedzy na temat jakości powietrza w miejscu pracy i zamieszkania. Pomiary przekazywane przez czujniki pokazują skalę 
zanieczyszczenia powietrza.  

- dostęp do wizualizacji pomiarów ma każdy, kto dysponuje dostępem do komputera lub telefonu typu smartfon.  
- na podstawie pomiarów wykonywanych przez System Monitorowania Jakości Powietrza wdrożenie akcji edukacyjnej społeczeństwa z naciskiem  

na edukacje dzieci i młodzieży . Akcja edukacyjna jest prowadzona w szkołach. Przygotowano materiały multimedialne, plakaty, ulotki celem: 
� pobudzenia odpowiedzialności obywatelskiej za jakość powietrza, 
� przekazania narzędzia jakim jest System Monitorowania Jakości  Powietrza służbom miejskim. Dzięki Systemowi z dużą dokładnością można określić 

obszary najbardziej zanieczyszczonego powietrze. 
 Korzystanie z Systemu jest łatwe dla odbiorcy, wymaga jedynie wejścia na stronę firmy dostarczającej System Nadzoru Jakości Powietrza i wyszukać 
interesującą lokalizację. Platforma daje możliwość porównania jakości powietrza nie tyko w konkretnej dzielnicy, gminie czy mieście. Można analizować dane  
z czujników czujniki rozmieszczonych w całej Polsce i porównywać jakość powietrza na różnych obszarach.  System znajduje się pod adresem: map.airly.eu  

Informacje o dostępności danych z czujników została udostępniona na stronach biuletynów informacji publicznej gmin – członków Stowarzyszenia 
Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Całkowity koszt zakupu 50 szt. czujników wyniósł 63000,00 zł, netto, koszt utrzymania to 36000,00zł  netto za rok (obejmują: serwis koszt dostępu do 
Internetu, koszty konserwacji, utrzymanie platformy informacyjnej www.map.airly.eu i aplikacji mobilnej airly. 
 
Wykaz lokalizacji czujników powietrza na terenie objętym zakresem działania Stowarzyszenia Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego w Radomiu. 

LP. ID czujnika Lokalizacja 
1 2281 Szkoła Podstawowa, 26-640 Iłża ul. Bolesława Prusa 5 
2 2428 Urząd Gminy, 27-100 Iłża ul. Rynek 11 
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3 2932 Miejski Zarząd Lokalami; 26-600 Radom u. Garbarska 55/57 
4 2949 Urząd Gminy 26-634, Gózd ul. Radomska 7 
5 3027 ZSO 26-600, Małęczyn ul. Szkolna 64 
6 3078 Gimnazjum nr 10; 26-604 Radom ul. Długojowska 6 
7 3156 Zespół Szkół Technicznych ; 26-600 Radom ul. Limanowskiego 26/30 
8 3188 Urząd Gminy, 26-680 Wierzbica ul. Kościuszki 73 
9 3241 Urząd Miejski w Radomiu; 26-600 Radom u. Kilińskiego 30 
10 3248 Przedszkole Publiczne nr 7; 26-600 Radom os. Sadków 7 
11 3286 Publiczne Gimnazjum, 26-650 Przytyk ul. Szkolna 3 
12 3337 Szkoła Podstawowa, 26-625 Mniszek 101 
13 3352 Szkoła Podstawowa nr 5; 26-609 Radom ul. Sowińskiego 1 
14 3363 Szkoła Podstawowa nr 26;26-600 Radom ul. Wośnicka 125 
15 3374 Urząd Gminy, 26-640 Skaryszew u. Słowackiego 6 
16 3388 Szkoła Podstawowa nr 18; 26-600 Radom ul. Ofiar Firleja 14 
17 3441 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny; 26-600 Radom ul. Aleksandrowicza 5 
18 3544 Szkoła Podstawowa nr 6; 26-605 Radom ul. Rapackiego 24 
19 3545 Szkoła Podstawowa, 26-624 Parznice 53 
20 3566 Urząd Gminy, 26-631 Jastrzębia 110 
21 3581 Urząd Gminy, 26-630 Jedlnia Letnisko u. Radomska 43 
22 3598 Nadleśnictwo Kozienice 26-670 Pionki ul. Partyzantów 62 
23 3678 Urząd Gminy, 26-624 Kowala 105A 
24 3696 Szkoła Podstawowa nr 19, 26-600 Radom ul. Energetyków 10 
25 3701 Zespół Szkół Odzieżowych w Radomiu, 26-600 Radom ul. Śniadeckich 5 
26 3753 Szkoła Podstawowa, 26-630 Myśliszewice 15 
27 3769 Szkoła Podstawowa nr 1, 26-600 Radom ul. Odrodzenia 37 
28 3756 Niepubliczna Szkoła Podstawowa, 26-631 Owadów 130 
29 3771 Szkoła Podstawowa nr 2; 26-612 Radom ul. Batalionów Chłopskich 16 
30 3774 Szkoła Podstawowa, 26-680 Dąbrówka Warszawska 117 
31 3775 Szkoła Podstawowa, 27-100 Iłża ul. Wójtowska 5 
32 3778 Zespół Szkół Elektronicznych ; 26-600 Radom ul. Sadkowska 19 
33 3780 Szkoła Podstawowa nr 11; 26 600 Radom ul. Gagarina 19 
34 3783 Szkoła Podstawowa nr 31; 26-604 Radom ul. Biała 6 
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35 3784 Szkoła Podstawowa nr 17; 26-612 Radom ul. Wierzbicka 89/93 
36 3788 Szkoła Podstawowa 25, 26-600 Radom ul. Starokrakowska 124/128 
37 3794 Starostwo Powiatowe w Radomiu; 26-610 Radom ul. Mazowieckiego 7 
38 3798 Szkoła Podstawowa nr 15; 26-600 Radom ul. Kielecka 2/6 
39 3801 Szkoła Podstawowa nr 21; 26-600 Radom ul. Trojańska 5 
40 3802 Radkom ; 26-600 Radom ul. Witosa 76 
41 3804 Publiczne Gimnazjum nr 11; 26-612 Radom ul. Kujawska 19 
42 3812 Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych; 26-600 Radom ul. Lipska 2 
43 3813 Szkoła Podstawowa nr 4; 26-600 Radom ul. Wyścigowa 49 
44 3814 Szkoła Podstawowa nr 20; 26-604 Radom ul. Malenicka 29 
45 3816 Urząd Gminy, 26-652 Zakrzew 51 
46 3843 Zespół Szkół Publicznych, 26-660 Wsola ul. Szkolna 1 
47 3847 Szkoła Podstawowa, 26-650 Wrzos 6 
48 3851 Szkoła Podstawowa, 26-601 Bielicha 38A 
49 3853 Urząd Gminy, 26-625 Wolanów ul. Radomska 20 

50 3855 Urząd Gminy, 26-660 Jedlińsk ul. Warecka 19 

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA PRZYRODY  

 
Od 2017 roku realizowane są zadania Miejskiego Konserwatora Przyrody: 

 uzgadnianie i opiniowanie zakresów i harmonogramów prac związanych z zakładaniem (budową), utrzymaniem (pielęgnacją), terenów zieleni oraz 
ochroną terenów cennych przyrodniczo (w tym pomników przyrody, użytków ekologicznych, obszarów chronionego krajobrazu), 

 planowanie i nadzór nad rozwojem terenów zieleni miejskiej, 
 opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem zachowania istniejącej zieleni lub tworzenia nowych 

terenów zieleni, 
 koordynowanie i monitorowanie działań jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu miejskiego zajmujących się utrzymaniem zasobów zieleni  

na terenach będących własnością miasta oraz zarządców obiektów posiadających w swoich zasobach tereny zieleni, 
 udział w pracach zespołów opiniujących koncepcje i projekty zagospodarowania zielenią w ramach inwestycji miejskich, 
 objęto nadzorem i stałymi Kontrolami park Kulturowy Stary Radom. 

Z dniem 13.10.2020 roku na podstawie Zarządzenia nr 1881/2020 realizacją zadań Biura Miejskiego Konserwatora Przyrody zajmuje się Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Referat Ochrony Środowiska i Rozwoju Przyrody.   
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W zakresie ochrony zieleni miejskiej zrealizowano zadania: 
2018 
Zaopiniowano 118 wniosków, w tym 29 wniosków od Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji z planem wyrębu dot. usunięcia drzew, dla których wydano 39 
opinii pozytywnych i 22 opinie negatywne. 
2019 
Zaopiniowano 232 wnioski, w tym 39 wniosków z planem wyrębu – uzyskano 61 opinii pozytywnych, natomiast opinii negatywnych otrzymało 32. W związku  
z udziałem w Naradach Koordynacyjnych przeanalizowano 323 dokumentacje projektowe. 
2020 

− Wydano 299 opinii. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wystąpił z 27 wnioskami dotyczącymi planu wyrębu – wydano ww. planie 24 opinie pozytywne, 
natomiast w 12 przypadkach opiniowano negatywnie (plan wyrębu odnosi się do określonej liczby drzew, z czego wydane opinie pozytywne 
i negatywne odnoszą się do części drzew objętej wnioskiem) . 

− W ramach Narady Koordynacyjnej przeanalizowano 805 dokumentacji projektowych dzięki czemu ochroniono wiele drzew i terenów zieleni. 
− Zarządzeniem nr 1709/2020 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2020 r. powołano Zespół ds. opracowania „Programu rozwoju terenów 

zieleni w Radomiu”. 
− Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami min. w sprawie strony radomskie drzewa. 
− Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Zielona Akcja przeprowadzono projekt likwidacji wyspy ciepła przy ul. Kusocińskiego. 
− Zaprojektowano również zagospodarowanie terenu zieleni związanej z nowymi i modernizowanymi obiektami oraz w pasach drogowych przy 

inwestycjach Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. 
− Posadzono łącznie 4 763 drzew i krzewów (w tym 466 drzew i 4 297 krzewów). 

 

 URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – WYDZIAŁ FUNDUSZY UNIJNYCH 

W ramach realizacji celu operacyjnego „Poprawa jakości wód i stosunków wodnych w mieście, między innymi poprzez Gminny Program Retencji” 
prowadzono następujące działania: 
Realizacja Projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważona gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” LIFE 14 
CCA/PL/000101 z pozyskanych przez Wydział Funduszy Unijnych i Strategii środków UE w ramach programu LIFE i środków krajowych Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 
Projekt realizowany jest od 16 lipca 2015 r. w partnerstwie 4 podmiotów: Gminy Miasta Radomia jako Beneficjenta Koordynującego, Uniwersytetu Łódzkiego, 
Spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu i FPP Enviro Sp. z o.o. Umowy z KE i NFOŚiGW zostały podpisane odpowiednio 26.11.2015 r. i 10.12.2015 r. W latach 
2016 – 2020 zrealizowane zostały zadania:  

a) Powołanie dwóch grup roboczych ds.:  
− integracji adaptacji do zmian klimatu do lokalnych strategii i procesów decyzyjnych w Urzędzie Miejskim w Radomiu;  
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− niebiesko-zielonej infrastruktury i różnorodności biologicznej w Spółce Wodociągi Miejskie w Radomiu,  
b) Przeprowadzenie i opracowanie raportów z inwentaryzacji przyrodniczych na terenach realizacji projektu, 
c) Przeprowadzenie i opracowanie Raportu „Ocena wrażliwości przestrzeni miejskiej Radomia na zmiany klimatu”, w tym: 

− Stworzenie przestrzennej bazy danych i map obszarów wrażliwych przestrzeni miejskiej Radomia na ekstremalne warunki pogodowe, 
− Ocena wrażliwości oraz możliwości i zdolności adaptacji przestrzeni miejskiej w Radomiu na oddziaływania klimatyczne i ekstremalne warunki 

pogodowe, 
d) Przeprowadzenie i raport z modelowanie hydro-dynamiczne dla optymalizacji sedymentacji i usuwania zanieczyszczeń w zbiornikach kolmatacyjnych, 
e) Opracowanie założeń techniczno – technologicznych wraz z szacunkowymi kosztami dotyczących wdrażania środków adaptacyjnych do klimatu na 

terenach miejskich, w tym dla zadań: 
− Adaptacja stawów kolmatacyjnych i jazu kozłowego przy zbiorniku Borki,  
− Adaptacja Zbiornika Borki do łagodzenia ekstremalnych przepływów, 
− Poprawa jakości wody, złagodzenie przepływów i poprawa bioróżnorodności w Potoku Północnym,  
− Renaturyzacja i adaptacja do zmian klimatu miejskiej rzeki Mlecznej,  
− Adaptacja kanału deszczowego A0 uszczelnienie istniejącego kolektora i zastosowanie systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego,  
− Budowa innowacyjnych rozwiązań w zakresie błękitno-zielonej dla zagospodarowania wód opadowych w przestrzeni miejskiej, 

f) Prowadzenie działań związanych z wykupem  gruntów pod zadania na ul. Suchej, rzece Cerekwiance i Potoku Północnym,  
g) Przeprowadzenie pierwszego etapu monitoringu warunków klimatycznych i spływu powierzchniowego w obszarze realizacji działań projektowych, 
h) Przeprowadzenie pierwszego etapu monitoringu efektów hydrologicznych w kontekście adaptacji do zmian klimatu,  
i) Przeprowadzenie pierwszego etapu monitoringu efektów projektu w kontekście  poprawy jakości życia mieszkańców Radomia (badania ankietowe),  
j) Przeprowadzenie pierwszego etapu monitoringu właściwości fizyko-chemicznych wody i ocena skuteczności zrealizowanych zadań projektowych, 
k) Przeprowadzenie pierwszego etapu monitoring różnorodności biologicznej metodą tradycyjną i metodą eDNA w kontekście wpływów wykonania zadań 

B1-B6,  
l) Prowadzenie działań promocyjnych: utworzenie strony internetowej projektu, FB, opracowanie i instalacja tablic informacyjnych, przeprowadzenie 2 

wizyt studyjnych w Danii i Niemczech w ramach tworzenia sieci z innymi projektami, udział w konferencjach – prezentacje projektu, przeprowadzenie 5 
edycji konkursu plastycznego w tematyce adaptacji do zmian klimatu dla uczniów radomskich szkół, opracowanie projektów i wykonanie materiałów 
promocyjnych (namiot promocyjny, gadżety), warsztaty dla lokalnej społeczności, opracowanie i dystrybucja filmu promującego projekt). 

m) Opracowanie w  latach 2018- 2019 dokumentacji projektowo- technicznej w oparciu o otrzymane od Współbeneficjenta (Uniwersytet Łódzki) koncepcje 
techniczno – technologiczne. Wybrani w przetargu wykonawcy oprócz dokumentacji mieli też za zadanie uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń (decyzja 
środowiskowa, pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na budowę, czy też pozwolenie na realizację inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych) na realizację poszczególnych zadań. Dokumentację projektową dla poszczególnych zadań opracowały biura: 
− „Adaptacja istniejącego zbiornika Borki i stawów kolmatacyjnych do zmian klimatu”- Zeneris Projekty S.A. z Poznania; 
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− „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Potok Północny wraz z sekwencyjnym systemem sedymentacyjno – biofiltracyjnym”- OLMAR 
Olaf Rybiński z Konstancina- Jeziorny; (nadal procedowany jest wniosek z kwietnia 2020 r., u Wojewody Mazowieckiego, w sprawie wydanie decyzji  
o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych w ramach specustawy przeciwpowodziowej; 

− „Renaturyzacja i adaptacja rzeki Mlecznej do zmian klimatu”- Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej i Rolnictwa „Bipromel” Sp. z o.o.  
z Warszawy; 

− „Budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance”- Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej i Rolnictwa „Bipromel” Sp. z o.o. z Warszawy. 
n) W latach 2018 – 2020 zrealizowanie zadań adaptacyjnych po zakończeniu fazy przygotowawczej, w tym:  

− wykonanie w 2018 r. usługi łącznej pn.: „Instalacja systemu monitoringu warunków klimatycznych” przez firmę BMSonic Biotechnika z Łomianek 
polegającą na instalacji trzech urządzeń pogodowych na terenie trzech odrębnie zlokalizowanych nieruchomości należących do Spółki Wodociągi 
Miejskie w Radomiu. Zainstalowane stacje pogodowe od lipca 2018 r. prowadzą stały monitoring warunków klimatycznych w zakresie pomiaru 
temperatury i ciśnienia powietrza, prędkości i kierunku wiatru, wilgotności względnej, pokrywy śnieżnej oraz opadu deszczu. Łączny koszt usługi 
wyniósł 147 231 zł. 

− wykonanie w 2019 r. przebudowy kolektora deszczowego A0 w zakresie wykonania czyszczenia i uszczelniania punktowych połączeń kielichowych 
na odcinku 679 m w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa kolektora deszczowego A0” w ramach zadania pn.: „Adaptacja kanału wody 
deszczowej A0 celem poprawy jakości odpływów wodnych do rzeki Mlecznej”. Przebudowę kolektora przeprowadziła firma Aarsleff Sp. z o.o. z 
Warszawy za łączny koszt 1 088 000 zł. 

− wykonanie 3 zadań z zakresu małej błękitno – zielonej infrastruktury: ogród deszczowy na terenie Publicznego Przedszkola nr 16 przy ul. 
Grenadierów 3, 2 zielone przystanki przy ul. Struga i ogród deszczowy na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Gagarina 19. 

o) ogłoszenie w 2020 r.  postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawców prac budowlanych: 
− „Adaptacja istniejącego zbiornika Borki i stawów kolmatacyjnych do zmian klimatu”- zadanie realizuje Zakład Usług Wodno- melioracyjnych  

i Rekultywacji Sp. J. z Sandomierza z terminem ukończenia inwestycji do I kw. 2021 r. 
− „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Potok Północny wraz z sekwencyjnym systemem sedymentacyjno – biofiltracyjnym”- w grudniu 

2020 r. ogłoszono przetarg na Wykonawcę tego zadania. 
− „Renaturyzacja i adaptacja rzeki Mlecznej do zmian klimatu”- zadanie realizuje Kama Bis z Warszawy z terminem ukończenia inwestycji do II kw. 

2021r. 
− „Budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance”- zadanie realizuje konsorcjum firm Zakład Wodno- Inżynieryjny Józef Podgórski oraz Zakład 

Budownictwa Wodnego Michał Podgórski z terminem ukończenia inwestycji do II kw. 2021 r. 
  



112 

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU WYDZIAŁ FUNDUSZY UNIJNYCH 

WNIOSKI Z PROCESU MONITOROWANIA I EWALUACJI STRATEGII 

 

Jak wynika z materiałów przytoczonych w niniejszym Raporcie w latach 2018-2020 dokonał się dalszy postęp w realizacji kluczowych 
celów strategicznych przyjętych przez władze miasta, tj.:  

1. Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie efektywnej polityki społecznej,  
2. Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta,  
3. W zakresie komunikacyjnym i funkcjonalnym stworzenia silnych powiązań subregionalnych między Radomiem i gminami znajdującymi 

się w obszarze jego oddziaływania, aby tworzyły one spójną całość z uwzględnieniem walorów środowiskowych i turystycznych. 
Jeśli chodzi o realizację celu strategicznego: „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez prowadzenie efektywnej polityki społecznej”  

to najlepsze rezultaty osiągnięto w realizacji celu operacyjnego „Aktywna polityka władz w zakresie ograniczania bezrobocia i wspierania 
przedsiębiorczości”. Świadczy o tym m. in. systematyczny wzrost liczby osób pracujących zawodowo w gospodarce i instytucjach regionu oraz 
systematyczny spadek stopy bezrobocia. Liczba pracujących wzrosła z 50 059 osób w 2007 roku do 51 382 w 2013 oraz 55 674 osób w 2020 
roku. Istotny wzrost liczby pracujących nastąpił pomimo spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym w latach 2007-2020 z 146 550 do 121 
775 osób. Stopa bezrobocia zmniejszyła się z 21,8% w 2007 roku do 12,5% w roku 2020, a zatem prawie o połowę. Zmniejszyła się również w 
tym okresie liczba bezrobotnych zarejestrowanych dłużej niż na 1 rok (z 57% do 48,7% ogólnej liczby bezrobotnych). Na dość wysokim poziomie 
utrzymuje się również liczba bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą (tj. 421 w roku 2013 i 301 w roku 2020). W parze ze 
wzrostem liczby miejsc pracy idzie znaczący wzrost poziomu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (z 2 556,68 zł w 2007 roku do 
5 033,24 zł  
w 2020 roku). Najeży zatem podkreślić, że najbardziej artykułowany w strategii problem – bezrobocie, został w znacznym stopniu rozwiązany, 
choć nadal wymaga znaczącej uwagi ze strony władz, by jeszcze bardziej obniżyć jego poziom. 

Pozytywnym elementem w realizacji omawianego celu strategicznego jest znaczące zwiększenie udziału wydatków na ochronę 
dziedzictwa kulturowego w wydatkach gminy. Udział ten wzrósł z 1,53% w 2007 roku do prawie 3% w roku 2019 i 1,76 % roku 2020. Jednak ze 
względu na panującą w roku 2020 sytuację epidemiologicznym jako wskaźnik odzwierciedlający rzeczywiste wydatki w obszarze ochrony 
dziedzictwa kulturowego należy sugerować się z danymi z roku 2019. Wydatki te również przyczyniają się do aktywizacji przedsiębiorstw oraz do 
wzrostu zatrudnienia, ale przede wszystkim do wzrostu jakości życia w mieście. 

Pozytywnym skutkiem prowadzonej przez władze miasta Radomia polityki, jest również wyraźna poprawa w zakresie funkcjonujących 
w mieście liczby przedszkoli i żłobków. Liczba przedszkoli wzrosła z 53 w 2007 roku do 91 w 2019 roku. Ponad dwukrotnie zwiększyła się 
również liczba dzieci w przedszkolach z 2 755 w 2007 roku do 6 725 w 2020 roku. Jeszcze bardziej, bo prawie 8-krotnie, wzrosła w badanym 
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okresie liczba miejsc w żłobkach oraz oddziałach żłobkowych (z 75 w 2007 roku do 585 w roku 2020). Świadczy to o tym, że troska o najmłodsze 
pokolenie i los radomskich rodzin jest ważnym elementem polityki miejskiej.  

O sukcesie radomskiej edukacji świadczy to, iż uczniowie bardzo dobrze wypadają na egzaminach. Średni wynik procentowy zdawalności 
egzaminów maturalnych w szkołach publicznych kształtuje się w całym analizowanym okresie na wysokim poziomie: rok 2007 - 91%, 2020 rok - 
89,3%. Poziom wydatków Radomia właśnie na tę sferę utrzymuje się na podobnym ponad 30 % poziomie przez cały badany okres. 

W latach 2007-2020 znacznie wzrosła liczba przychodni lekarskich z 88 w 2007 roku do 145 w 2020 roku, co z pewnością przyczynia  
się do poprawy opieki zdrowotnej mieszkańców Gminy Miasta Radomia. Należy odnotować również znaczne zmniejszenie liczby gospodarstw 
domowych korzystających ze środków pomocy społecznej, gdzie w 2013 roku liczba ta kształtowała się na poziomie 8 626, a w 2020 roku 
zmniejszyła się do 4 540 gospodarstw. Pozytywna tendencja zaznacza się również w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców, o czym świadczy 
spadek liczby przestępstw oraz wzrost wskaźnika ich wykrywalności.  

 
Pozytywne rezultaty można zauważyć również w realizacji celu strategicznego: „Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta”. Liczba 

funkcjonujących w mieście podmiotów gospodarczych utrzymywała się w latach 2007- 2020 na podobnym poziomie (około 25 000), można 
natomiast zaobserwować wzrost liczby spółek handlowych z 1 492 w 2007 roku do 1 831 w roku 2013 i 2 037 w 2020 roku, a zwłaszcza - co 
jest ważne dla utworzenia nowych miejsc pracy – systematyczny wzrost nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. Na przykład w 2013 
roku nakłady te wynosiły 570,4 mln zł, natomiast w roku 2020 - 706 mln zł. W efekcie wzrostu nakładów inwestycyjnych następował również 
systematyczny wzrost wartości brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach. Wartość ta wzrosła z 6,6 mld zł w 2013 roku do 8 mld zł w 2019 
roku. 

 
 Z realizacją celu strategicznego: „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” wiąże się poprawa w zakresie mieszkalnictwa. W latach 2007-2020 wzrosła liczba mieszkań przypadająca na 
1000 mieszkańców z 346,6w 2007 roku do 374,5 w 2013 roku i 407,9 w 2020 roku. W ciągu ostatnich 7 lat przybyło w Gminie 1207 budynków 
mieszkalnych oraz zwiększyła się przeciętna powierzchnia mieszkania. Zauważalny postęp nastąpił również w rozbudowie sieci dróg gminnych 
oraz powiatowych, co ułatwia komunikację na terenie miasta oraz jego okolic. W każdym z 5 sprawozdań monitorujących realizację strategii 
wymienianych jest kilkadziesiąt ulic, które w danym okresie sprawozdawczym zostały wyremontowane lub zbudowane/przebudowane. 
Pozytywnym elementem w zakresie komunikacyjnym Gminy Miasta Radomia jest długość ścieżek rowerowych. W 2013 roku było ich 35,6 km,  
a w 2020 roku 101,2 km. Zwiększa to możliwość poruszania się po mieście najbardziej ekologicznym środkiem komunikacji – rowerem. Przyczyni 
się to m. in. do poprawy stanu powietrza w mieście, a także do rozbudzenia świadomości ekologicznej mieszkańców Radomia. 
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  Z podjętej analizy wynikają również możliwe sugestie, co do intensyfikacji działań władz miasta w obszarach, które wymagają uwagi 
i wsparcia. Do obszarów tych należy:  

1) Likwidacja przyczyn odpływu ludności z Gminy Miasta Radomia, poprzez tworzenie w mieście atrakcyjnych warunków do życia 
i prowadzenia biznesu, 

2) Prowadzenie działań na rzecz poprawienia jakości powietrza, w tym poprzez wspieranie i rozwój elektromobilności, 
3) Tworzenie warunków dla rozwoju w mieście nowoczesnego i innowacyjnego przemysłu 4.0, dającego możliwości zatrudnienia wysoko 

kwalifikowanych kadr technicznych, 
4) Dalszy rozwój inwestycji infrastrukturalnych oraz mieszkaniowych przyczyniających się do poprawy życia mieszkańców, 
5) Inicjowanie rozwoju przedsiębiorczości w mieście, w tym poprzez pozyskiwanie terenów pod nowe inwestycje, 
6) Wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego radomskich uczelni oraz instytutów badawczych, 
7) Wzmocnienie szkolnictwa zawodowego kształcącego kadry na potrzeby nowoczesnych przemysłów, 
8) Tworzenie warunków prawno-organizacyjnych do napływu inwestycji bezpośrednich (zarówno krajowych jak i zagranicznych) 

do regionu. 

Powyższe wnioski staną się jednym z wyznaczników kierunków rozwoju miasta w kolejnych latach, a także będą podstawą do opracowania 
celów nowego dokumentu o charakterze strategicznym pn.: Strategia dalszego rozwoju Gminy Miasta Radomia – Radom 2030, którego 
opracowanie zostało zainicjowane Uchwałą nr LI/449/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2021 r.  


