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Pomoc Techniczna 2007 – 2013
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Cel i zakres opracowania
Celem badania jest przegląd działań rewitalizacyjnych prowadzonych w gminach
miejskich i miejsko – wiejskich ROF (Radom, Pionki, Skaryszew, Iłża) w latach 2004 – 2014,
określenie zmian zasięgu obszarów zdegradowanych w ROF oraz poziomu dostępności usług
publicznych na obszarach zdegradowanych ROF w kontekście zrealizowanych i planowanych
działań rewitalizacyjnych.
Pierwsza część opracowania obejmuje katalog zastrzeżeń formalnych dotyczących
dokumentów inicjujących rewitalizację na terenie wskazanych miast.
Druga część opracowania zawiera analizę inwestycji zaplanowanych do realizacji w ramach
Lokalnych Programów Rewitalizacji, tj.:


Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007-2013,



Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Pionki na lata 2005-2013,



Lokalnym Programie Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych dla Miasta Pionki,



Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Iłża na lata 2005-2020.

Analizie poddano wszystkie projekty zaplanowane do realizacji w ramach Lokalnych
Programów Rewitalizacji, mimo, że z wyjątkiem LPR Miasta Radomia na lata 2007-2013
opracowane dokumenty budzą szereg zastrzeżeń co do poprawności ich założeń. Analizując je
nasuwa się stwierdzenie, że nie stanowią one punktu wyjścia do przeprowadzania procesu
rewitalizacji na terenie miasta. Wytyczenie obszarów i kierunków rewitalizacji odbyło się na
podstawie subiektywnych opinii w zakresie skali i natężenia problemów społecznogospodarczych, co powoduje, że zaplanowane inwestycję są przypadkowymi działaniami, które
niewątpliwie przyczyniają się do poprawy życia mieszkańców miasta, ale nie inicjują procesu
rewitalizacji. W związku z tym nie wszystkie analizowane przedsięwzięcia mają wymiar
rewitalizacyjny i tylko ze względu na fakt ich występowania w LPR zostały poddane ocenie.
W drugiej części opracowania znajduje się analiza dokumentów strategicznych
w zakresie działań rewitalizacyjnych i komplementarnych.
Trzecia - ostatnia część zawiera charakterystykę dotychczasowego systemu kontroli i
monitorowania realizacji programów rewitalizacji; wnioski i rekomendacje na potrzeby
sporządzania nowych programów rewitalizacji.

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. +48 483 631 594 ● fax. +48 483 620 208
mpu@mpu.radom.pl

Strona 3 z 79

1. Zastrzeżenia

formalne

dotyczące

dokumentów

inicjujących

rewitalizację na terenie wskazanych miast

Miasto Skaryszew
Miasto Skaryszew w okresie lat 2004 – 2014 nie było objęte procesem rewitalizacji. Dla
miasta nie został opracowany dokument o charakterze Programu Rewitalizacji. Proces rozwoju
miasta zaplanowany został w Planie Odnowy Miejscowości, w ramach którego określono
działania infrastrukturalne i społeczne.
Projekty zaplanowane do realizacji w Planie Odnowy Miejscowości Skaryszew nie
mają jednak charakteru działań rewitalizacyjnych. Proces rewitalizacji polega bowiem na
podejmowaniu działań zmierzających do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych poprzez realizację przedsięwzięć całościowych, integrujących interwencję na
rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowanych terytorialnie
i prowadzonych we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany i
zintegrowany. Terytorialna koncentracja działań rewitalizacyjnych oznacza ukierunkowanie
planowanych przedsięwzięć na tę część miasta, która odznacza się największym nasileniem
problemów, głównie w sferze społecznej, ale także w sferach: przestrzennej i gospodarczej.
Wyznaczenie takiego obszaru, wymagającego zaplanowania kompleksowych działań
rewitalizacyjnych, musi być poprzedzone przeprowadzeniem wnikliwej analizy społeczno –
gospodarczej. Analiza taka umożliwia przygotowanie działań rewitalizacyjnych o złożonym,
kompleksowym charakterze i oddziaływaniu. Proces rewitalizacji powinien być zaplanowany
w Programie Rewitalizacji.
Plan

Odnowy

Miejscowości

Skaryszew

nie

zawiera

delimitacji

obszaru

zdegradowanego, nie określa głównych problemów zdiagnozowanych na obszarze, na
rozwiązanie których ukierunkowane byłyby przedsięwzięcia zaplanowane w dokumencie. Nie
można zatem uznać go za dokument programujący proces rewitalizacji. Projekty zaplanowane
do realizacji w Planie Odnowy Miejscowości Skaryszew nie są zatem działaniami
rewitalizacyjnymi.
Z uwagi na fakt, że Skaryszew nie posiada Lokalnego Programu Rewitalizacji
bezzasadna jest analiza jakichkolwiek innych dokumentów na poziomie lokalnym w aspekcie
poszukiwania działań komplementarnych do projektów rewitalizacyjnych.

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. +48 483 631 594 ● fax. +48 483 620 208
mpu@mpu.radom.pl

Strona 4 z 79

Miasto Iłża oraz Pionki
Niemożliwe jest sformułowanie wniosków co do potrzebnych zmian obszarów rewitalizacji i
kierunków oddziaływania na obszary rewitalizowane wskazane w obowiązujących Lokalnych
Programach Rewitalizacji Iłży i Pionek. Dokumenty te zostały opracowane w okresie
finansowania 2004-2006 na potrzeby ZPORR. Wówczas nie istniały wytyczne obligujące do
delimitacji obszarów zdegradowanych na podstawie analizy wskaźnikowej. Mając na
względzie wytyczne w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach
RPO 2007-2013 należy stwierdzić, że obszary rewitalizowane w programach rewitalizacji dla
Miasta Iłża i Pionki zostały wytyczone w sposób nieprawidłowy. Zgodnie z zapisami
Załącznika nr 7. Zasady przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji do
Uszczegółowienia RPO WM 2007-2013:
"Lokalny

Program

Rewitalizacji

zatwierdzony

uchwałą

JST

powinien

zawierać

charakterystykę obszarów zdegradowanych przeznaczonych do odnowy (lokalizacja, kryteria
wyboru, wielkość wskaźników, źródła pozyskaniu informacji nt. wielkości wskaźników).
(...)
2. Kryteria wyboru obszarów przeznaczonych do rewitalizacji są następujące:
a) kategoria interwencji 61 – zintegrowane projekty odnowy miejskiej/ wiejskiej wykazanie
spełnienia, co najmniej dwóch ze wskazanych kryteriów:
 wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
 wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,
 niekorzystne trendy demograficzne,
 niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik
przerywania skolaryzacji,
 wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
 szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska,
 niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,
 wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców,
 porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego,
 niski poziom wydajności energetycznej budynków,
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Dobór wskaźników do ww. kryteriów należy do jednostki samorządu terytorialnego.
b) kategoria interwencji 78 – infrastruktura mieszkalnictwa wykazanie spełnienia, co najmniej
trzech ze wskazanych kryteriów:
 wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
 wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,
 wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
 niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,
 porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego."
Brak prawidłowej delimitacji obszarów rewitalizowanych uniemożliwia analizę potrzeb zmian
granic tych obszarów.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że znajdujemy się w kolejnym okresie finansowania unijnego,
tj. 2014-2020, dla którego nie ma jeszcze wytycznych w zakresie opracowania LPR na
poziomie województwa mazowieckiego, jednakże istnieją Wytyczne w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych (projekt MIR), zgodnie z którymi: "Delimitacja przestrzenna
obszaru lub obszarów zdegradowanych dokonywana jest w oparciu o zasadę, że rewitalizację
należy prowadzić tam, gdzie występuje największe nasilenie niepożądanych zjawisk i gdzie
koncentracja problemów jest największa. (...) Program rewitalizacji łącznie nie obejmuje
więcej niż 20% powierzchni gminy i dotyczy liczby ludności nie większej niż 30% jej
mieszkańców."

Nowy

okres

finansowania

wprowadza

nową

definicję

obszaru

rewitalizowanego, ograniczając jego powierzchnię i liczbę mieszkańców. Przy teoretycznym
założeniu, że obszary rewitalizowane w LPR dla Miasta Iłża i Miasta Pionki byłyby
delimitowane zgodnie w wytycznymi 2007-2013, potrzeba korekty ich granic spowodowana
by była przede wszystkim nowymi wytycznymi.
Gdyby w przedmiotowych programach rewitalizacji została przeprowadzona analiza
wskaźnikowa, możliwa by była analiza zmian granic obszarów zdegradowanych, tj. tych,
na których nasilenie zjawisk negatywnych jest większe niż średnia wartość wskaźników
dla całego miasta. Jednak są to jedynie teoretyczne rozważania, z uwagi na brak analizy
wskaźnikowej.
Konsekwencją braku prawidłowo wytyczonych obszarów rewitalizowanych jest brak
prawidłowo zdiagnozowanych problemów w sferach: społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Działania planowane do realizacji w ramach LPR powinny stanowić odpowiedź na
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zdiagnozowane problemy. Wobec zaistniałej sytuacji nie można projektów wpisanych do
LPR nazywać projektami rewitalizacyjnymi, a jedynie projektami wpisanymi do LPR.
Przeprowadzona w dalszej części opracowania analiza dotyczy wszystkich wpisanych do
LPR inwestycji, z zastrzeżeniem, że nie wszystkie z nich stanowią inwestycje
rewitalizacyjne.
Mimo, że Iłża i Pionki posiadają dokument pn.: Lokalny Program Rewitalizacji, to podobnie
jak w przypadku miasta Skaryszew bezzasadna jest analiza jakichkolwiek innych dokumentów
na poziomie lokalnym w aspekcie poszukiwania działań komplementarnych do projektów
rewitalizacyjnych, z uwagi na błędne założenia LPR i brak projektów rewitalizacyjnych.

2. Analiza inwestycji zaplanowanych do realizacji w ramach Lokalnych
Programów Rewitalizacji

Radom - Raport z realizacji projektów zaplanowanych w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007 - 2013
Głównym celem i założeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na
lata 2007 – 2013 przyjętego uchwałą Nr 415/2008 Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 24
listopada 2008 roku było zaplanowanie procesu rewitalizacji, którego wdrożenie przyczyni się
do poprawy funkcjonalności oraz estetyki przestrzeni na obszarach dysfunkcyjnych, a także
do podniesienia jakości życia zarówno na obszarach kryzysowych, jak i na terenie całego
miasta.
W wyniku przeprowadzonej diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej oraz przestrzennej
w mieście, w Lokalnym Programie Rewitalizacji wyznaczono następujące obszary kryzysowe:
 Obszar Śródmiejski o powierzchni 1054 ha - teren Komendy Wojewódzkiej i
Miejskiej Policji, Żwirki i Wigury, 11-go Listopada, Kozienicka, tory PKP,
Słowackiego, Kwiatkowskiego, Fabryczna, Staroopatowska, Grzecznarowskiego,
Jana Pawła II, Młodzianowska, tory PKP, Żakowicka, Wierzbicka, Toruńska,
Limanowskiego, Maratońska, GPZ, Garbarska, Rawska, Okulickiego, Rzeka
Mleczna, Stary Ogród, KS „Start” Wernera, Szarych Szeregów, Potok Północny,
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Brandt, Parkowa, Teren Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego,
Szarych Szeregów, 11-go Listopada, Chrobrego;
 Tereny poprzemysłowe w dzielnicy Potkanów o powierzchni 7 ha przy ulicach
Tokarskiej i Żelaznej;
 Obszar ograniczony ulicami: Warszawską, Grójecką, Rybną i od strony zachodniej
Rzeką Mleczną – 15 ha.
W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007 – 2013
zaplanowano działania mające na celu wzrost atrakcyjności obszarów dysfunkcyjnych oraz
rozwiązanie zdiagnozowanych problemów. Zamiar realizacji rewitalizacyjnych projektów
infrastrukturalnych zgłosiły następujące podmioty:
 Gmina Miasta Radomia;
 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu;
 Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu;
 Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”;
 Rewitalizacja Sp. z o.o.;
 Caritas Diecezji Radomskiej;
 Cech Rzemiosł Różnych w Radomiu;
 Centrum Obsługi Nieruchomości CORN s.c.;
 Klub Środowisk Twórczych „Łaźnia”;
 Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu;
 Kuria Diecezji Radomskiej;
 Parafia Ewangelicko – Augsburska w Radomiu;
 Parafia Katedralna p.w. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu;
 Parafia Św. Jana Chrzciciela w Radomiu;
 Parafia Św. Rodziny;
 Placówka Wielofunkcyjna „Słoneczny Dom”;
 Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu;
 Radomska Szkoła Wyższa;
 Radomski Szpital Specjalistyczny im. Tytusa Chałubińskiego;
 ZHR Hufiec Radom;
 Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT;
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 Stowarzyszenie „Anno Domini 1474”;
 Radomska Lokalna Organizacja Turystyczna;
 Klub Sportowy Start;
 Stowarzyszenie „Sami dla siebie”;
 Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”;
 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.
W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007 – 2013, jako
planowane do realizacji działania rewitalizacyjne, ujęto także projekty zakładające remonty
budynków mieszkalnych na obszarach rewitalizacji zgłoszone przez następujące podmioty:
 RTBS „Administrator” Sp. z o.o.;
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „EKO”;
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Radomiu;
 Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „SAMOPOMOC” w Radomiu;
 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Piłsudskiego 4 w Radomiu;
 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej nr 04-26 przy ul.
Żeromskiego 58 w Radomiu;
 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kościuszki 6E w Radomiu;
 Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani;
 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul. Mickiewicza 11;
 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul. Staroopatowskiej
12/16 w Radomiu;
 Wspólnota Mieszkaniowa Planty 16;
 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kelles Krauza 7;
 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Broni 1 w Radomiu;
 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Czachowskiego 12 w Radomiu;
 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Focha 9;
 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Młodzianowskiej 5 w Radomiu;
 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Staszica 34 w Radomiu;
 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żeromskiego 79/81;
 Wspólnota Mieszkaniowa Szewska 5 w Radomiu;
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Broni 1a w Radomiu;
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 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 16 w Radomiu;
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 8a w Radomiu;
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Malczewskiego 20 w Radomiu;
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Moniuszki 7a w Radomiu;
 Wspólnota Mieszkaniowa Planty 7 w Radomiu;
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 31/33 w Radomiu;
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 32a w Radomiu;
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 57 w Radomiu.
W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007-2013 zaplanowano
łącznie 73 projekty infrastrukturalne oraz 29 projektów zakładających remonty budynków
mieszkalnych. Łączna szacunkowa wartość wszystkich zaplanowanych do realizacji projektów
wynosi 325 876 352,71 zł, z czego 310 923 353,71 zł to wartość projektów infrastrukturalnych,
natomiast 14 952 999,00 zł to łączna kwota planowanych wydatków na projekty z zakresu
mieszkalnictwa. W ramach Programu nie zostały zaplanowane żadne inwestycje na obszarach
poprzemysłowych oraz żadne projekty społeczne.
Spośród wszystkich zaplanowanych do realizacji w ramach LPR projektów
infrastrukturalnych, w przypadku 23 podmiotem zgłaszającym była Gmina Miasta Radomia.
W okresie do roku 2013 całkowicie lub częściowo zrealizowanych zostało 19 projektów, na
które wydatkowano łącznie 24 488 714,11 zł (298 953,50 zł pochodziło ze źródeł
zewnętrznych). Średni stopień realizacji zakładanych produktów projektów infrastrukturalnych
Gminy Miasta Radom wyniósł 53,43%. Planowane rezultaty osiągnięto natomiast w 49,13%.
Niemal połowa spośród wszystkich zrealizowanych przez gminę projektów to przedsięwzięcia
termomodernizacyjne placówek oświatowych. Główne efekty tych działań to znaczna redukcja
zapotrzebowania na energię skutkująca obniżeniem kosztów utrzymania obiektów
oświatowych, a także redukcja emisji CO2. Znacznej poprawie uległa także estetyka budynków
objętych termomodernizacją. Częściowo zrewitalizowana została także infrastruktura
zabawowo - rekreacyjna placówek publicznych i przedszkoli, dzięki czemu wzrosła
atrakcyjność tych placówek oraz stworzone zostały nowe możliwości w zakresie dostępnych
form spędzania czasu wolnego przez dzieci. Rewitalizacji poddano także przestrzenie
publiczne, w szczególności parki miejskie, takie jak: Stary Ogród, Leśniczówka, Park im. T.
Kościuszki, Park Planty, przebudowano także plac z fontannami przy pl. Konstytucji 3 Maja.
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Efekty tych przedsięwzięć to: wzrost estetyki przestrzeni publicznych, poprawa warunków
rekreacji i spędzania czasu wolnego, wzrost jakości życia mieszkańców, wzrost liczby
użytkowników zrewitalizowanych terenów. Gmina Miasta Radomia zrealizowała również
projekt polegający na przebudowie Młodzieżowego Domu Kultury, dzięki czemu liczba
korzystających z placówki wzrosła o 10%.
Wykaz zrealizowanych projektów infrastrukturalnych Gminy Miasta Radomia zaplanowanych
do realizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007 - 2013
prezentuje Tabela 1. W tabeli dla każdego projektu oszacowano m.in. stopień osiągnięcia
zakładanych produktów i rezultatów.
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Tabela 1 Wykaz zrealizowanych projektów infrastrukturalnych Gminy Miasta Radomia zaplanowanych do realizacji
w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007 – 2013
Liczba
wskaźników
rezultatu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
produktu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
rezultatu

Deklarowana
wartość
całkowita
projektu (zł)

Kwota
faktycznie
wydatkowana
(zł)

Dofinansowanie
z zewnętrznych
źródeł (zł)

Nr
fiszki
w
LPR

L.p.

Tytuł projektu

Lokalizacja

Liczba
wskaźników
produktu

1.

Termomodernizacja budynku II LO
im. M. Konopnickiej; ul.
Kusocińskiego 8 w Radomiu

Radom, dzielnica XV lecie

3

1

100,00%

100,00%

2 050 000,00

1 015 627,41

0,00

18

2.

Termomodernizacja budynku
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5
przy ul. Sowińskiego 1 w Radomiu

Radom, ul.
Sowińskiego 1

2

1

100,00%

100,00%

1 000 000,00

676 055,00

0,00

20

3.

Termomodernizacja budynku
Publicznego Gimnazjum nr 6 przy ul.
Sadkowskiej 16 w Radomiu

Radom, ul. Sadkowska
16

3

1

100,00%

100,00%

1 000 000,00

551 900,00

0,00

22

4.

Termomodernizacja budynku
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32
przy ul. Jarzyńskiego 3 w Radomiu

Radom, ul.
Jarzyńskiego 3

3

1

100,00%

50,00%

1 100 000,00

661 839,00

0,00

24

5.

Przebudowa Młodzieżowego Domu
Kultury przy ul. Słowackiego 17 w
Radomiu

ul. Słowackiego 17

2

1

100,00%

100,00%

3 482 522,39

3 669 262,38

0,00

30

6.

Przebudowa placu z fontannami
usytuowanego przy pl. Konstytucji 3
Maja

Radom, pl. Konstytucji
3 Maja

2

1

100,00%

100,00%

1 500 000,00

5 045 079,82

0,00

44

7.

Monitoring Osiedla "XV Lecia" i
Osiedla "Planty" w Radomiu

Radom, Os, "Planty",
"XV Lecia"

2

1

94,00%

100,00%

800 000,00

920 675,29

0,00

97

8.

Termomodernizacja budynku
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13
przy. ul. Sienkiewicza 30 w Radomiu

Radom, ul.
Sienkiewicza 30

3

1

67,00%

40,00%

1 500 000,00

184 346,00

0,00

23

9.

Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół Elektronicznych przy
ul. Sadkowskiej 19 w Radomiu

3

1

67,00%

60,00%

1 550 000,00

584 532,06

0,00

26

Radom, ul.
Sadkowskiej 19
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Liczba
wskaźników
rezultatu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
produktu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
rezultatu

Deklarowana
wartość
całkowita
projektu (zł)

Kwota
faktycznie
wydatkowana
(zł)

Dofinansowanie
z zewnętrznych
źródeł (zł)

Nr
fiszki
w
LPR

Tytuł projektu

Lokalizacja

Liczba
wskaźników
produktu

10.

Rewitalizacja Parku Planty

Radom, teren
pomiędzy ul. T.
Chałubińskiego, T,
Kościuszki, R.
Traugutta

6

5

62,00%

84,00%

2 130 000,00

548 406,00

0,00

12

11.

Rewitalizacja infrastruktury
zabawowo - rekreacyjnej na
terenach publicznych szkół
podstawowych

Radom, ul.
Sandomierska 19,
Jaracza 8,
Dzierzkowska9,
Sienkiewicza 30, Tybla
7/11, Jarzyńskiego 3

2

2

50,00%

50,00%

1 400 000,00

833 877,79

298 953,50

10

12.

Termomodernizacja budynku
Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul.
Staromiejskiej 11 w Radomiu

Radom, ul.
Staromiejska 11

2

1

50,00%

50,00%

1 200 000,00

310 835,00

0,00

17

13.

Termomodernizacja budynków
Zespołu Szkół Zawodowych przy ul.
Śniadeckich 5 w Radomiu

Radom, ul. Śniadeckich
5

3

1

43,00%

40,00%

2 500 000,00

571 057,00

0,00

15

14.

Rewitalizacja infrastruktury
zabawowo - rekreacyjnej placówek
publicznych przedszkoli

Radom, ul. Jana Pawła
II, Jasińskiego 4,
Kusocińskiego 10,
Garbarska 59/67

1

1

42,00%

42,00%

1 400 000,00

177 897,94

0,00

11

15.

Termomodernizacja budynku
Publiczne Gimnazjum nr 11 przy ul.
Kujawskiej 19 w Radomiu

Radom, ul. Kujawska
19

2

1

42,00%

30,00%

1 100 000,00

237 630,10

0,00

19

16.

Kompleksowa rewitalizacja
zabytkowych parków miejskich:
Stary Ogród, Leśniczówka i im. T.
Kościuszki w Radomiu

Radom, parki: Stary
Ogród, Leśniczówka i
im. T. Kościuszki

2

1

34,00%

17,00%

19 681
683,50

7 834 898,00

0,00

14

17.

Termomodernizacja budynków IV
Liceum Ogólnokształcącego przy ul.
Mariackiej 25 w Radomiu

Radom, ul. Mariacka
25

3

1

33,00%

27,00%

1 100 000,00

156 862,32

0,00

16

L.p.
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Liczba
wskaźników
rezultatu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
produktu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
rezultatu

Deklarowana
wartość
całkowita
projektu (zł)

Kwota
faktycznie
wydatkowana
(zł)

Dofinansowanie
z zewnętrznych
źródeł (zł)

Nr
fiszki
w
LPR

L.p.

Tytuł projektu

Lokalizacja

Liczba
wskaźników
produktu

18.

Termomodernizacja budynku V
Liceum Ogólnokształcącego przy u.
Traugutta 52a w Radomiu

Radom, ul. Traugutta
52a

3

1

33,00%

28,00%

2 000 000,00

346 000,00

0,00

25

19.

Termomodernizacja budynków
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
im. J. Korczaka ul.
Grzecznarowskiego 15 w Radomiu

Radom, ul.
Grzecznarowskiego 15

3

1

12,00%

12,00%

1 500 000,00

161 933,00

0,00

21
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Odpowiedzialność za realizację kolejnych 22 przedsięwzięć infrastrukturalnych
zaplanowanych w LPR spoczywała na jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Radomia
oraz na spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy. Podmioty te to: Miejski Ośrodek
Kultury "Amfiteatr", Rewitalizacja Sp. z o.o., Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radomski
Klub Środowisk Twórczych i Galeria "Łaźnia", Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa
Obywatelska".
W okresie do 2013 roku całkowicie lub częściowo zrealizowano 20 spośród 22 zaplanowanych
inwestycji. Na realizację zadań wydatkowano 71 510 089,71 zł (z tego

31 773 007,99 zł

ze źródeł zewnętrznych). Średni stopień osiągnięcia produktów wszystkich zaplanowanych
działań wyniósł 75,45%. Planowane rezultaty osiągnięto w 75,68%.
Spośród 17 zrealizowanych w całości lub w części projektów, 12 dotyczyło przebudowy ulic.
Produktem tych przedsięwzięć jest wyremontowana nawierzchnia ulic o łącznej długości

9

471 m oraz wyremontowana nawierzchnia chodników o długości 17 484 m. Osiągnięte
rezultaty to zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania ulic oraz poprawa stanu
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Spółka

"Rewitalizacja"

zrealizowała

projekty

polegające

na:

rewitalizacji

Miasta

Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę zabytkowego budynku Kamienicy
Starościńskiej, kamienic przy ul. Rwańskiej 16, Wałowej 4 i 22, Rynek 12, odbudowie
kamienicy pochodzącej z połowy XIX w. zlokalizowanej przy ul. Szewskiej 10 oraz remoncie
i rewitalizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kusocińskiego 13.
Częściowej rewitalizacji poddany został także obiekt przy ul. Malczewskiego 16. Projekt
zakładał jego adaptację na cele funkcjonowania organizacji pozarządowych. Zrealizowano
działania polegające na rewitalizacji budynków gospodarczych o powierzchni 150 m2.
Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przy współpracy Gminy Miasta Radom z Ośrodkiem
Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska".
W niewielkim stopniu w stosunku do planowanego zakresu wykonano także remont
i modernizację pomieszczeń Łaźni - Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii przy
ul. Traugutta 31/33.
Wykaz zrealizowanych projektów infrastrukturalnych miejskich jednostek organizacyjnych
oraz spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Miasta Radomia zaplanowanych do
realizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007 - 2013 prezentuje
Tabela 2.
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Tabela 2 Wykaz zrealizowanych projektów infrastrukturalnych miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z
udziałem Gminy Miasta Radomia zaplanowanych do realizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Radomia
na lata 2007 – 2013
Liczba
wskaźników
rezultatu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
produktu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
rezultatu

Deklarowana
wartość
całkowita
projektu (zł)

Kwota
faktycznie
wydatkowana
(zł)

Dofinansowanie
z zewnętrznych
źródeł (zł)

Nr
fiszki
w
LPR

L.p.

Podmiot realizujący

Tytuł projektu

Lokalizacja

Liczba
wskaźników
produktu

1.

Rewitalizacja Sp. z
o.o. Gmina Miasta
Radomia/ZHR Hufiec
Radom

Rewitalizacja Miasta
Kazimierzowskiego w Radomiu
poprzez remont i przebudowę
zabytkowego budynku
Kamienicy Starościńskiej na ul.
Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem

Radom,
ul. Grodzka 8

2

1

100,00%

100,00%

2 985 996,93

2 493 231,58

1 696 822,89

34

2.

Rewitalizacja Sp. z
o.o.

Rewitalizacja Miasta
Kazimierzowskiego poprzez
remont i przebudowę kamienicy
przy ul. Rwańskiej 16 wraz z
nową zabudową od ul. Wałowej
4 w Radomiu wraz z otoczeniem

Radom, ul.
Rwańska 16,
Wałowa 4

3

2

100,00%

100,00%

5 345 659,00

3 945 285,87

0,00

35

3.

Rewitalizacja Sp. z
o.o.

Remont i rewitalizacja budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Kusocińskiego 13 wraz z
otoczeniem

Radom, ul.
Kusocińskiego 13

1

1

100,00%

100,00%

800 000,00

866 624,86

485 946,53

37

4.

Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w
Radomiu

Rozbudowa układu
komunikacyjnego ulic:
Chrobrego, Malczewskiego,
Wernera, Struga, Kelles-Krauza,
oraz budowa ul. Betonowej w
Radomiu

Radom, ul.
Chrobrego,
Malczewskiego,
Wernera, Struga,
Kelles-Krauza,
Betonowa

3

2

100,00%

100,00%

23 730
458,00

23 361 832,15

11 026 784,77

42

5.

Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w
Radomiu

Przebudowa ul. Kilińskiego

Radom, ul.
Kilińskiego

2

2

100,00%

100,00%

1 000 000,00

975 387,85

844 326,17

46

6.

Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w
Radomiu

Przebudowa ul. Malczewskiego

Radom, ul.
Malczewskiego

2

2

100,00%

100,00%

3 000 000,00

2 786 527,31

2 380 940,36

47
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Liczba
wskaźników
rezultatu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
produktu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
rezultatu

Deklarowana
wartość
całkowita
projektu (zł)

Kwota
faktycznie
wydatkowana
(zł)

Dofinansowanie
z zewnętrznych
źródeł (zł)

Nr
fiszki
w
LPR

L.p.

Podmiot realizujący

Tytuł projektu

Lokalizacja

Liczba
wskaźników
produktu

7.

Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w
Radomiu

Przebudowa ul. Mickiewicza

Radom, ul.
Mickiewicza

2

2

100,00%

100,00%

2 320 000,00

2 467 040,99

0,00

48

8.

Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w
Radomiu

Przebudowa ul. Mireckiego i ul.
Limanowskiego od ronda ks.
Kotlarza do ul. Wałowej

Radom, ul.
Mireckiego i
Limanowskiego

2

2

100,00%

100,00%

6 000 000,00

5 960 360,00

350 000,00

49

9.

Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w
Radomiu

Przebudowa ul.
Nowospacerowej

Radom, ul.
Nowospacerowa

2

2

100,00%

100,00%

3 000 000,00

235 722,30

0,00

50

10.

Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w
Radomiu

Przebudowa ulic przy Rynku
Miasta Kazimierzowskiego

Radom, ulice przy
Rynku Miasta
Kazimierzowskiego

2

2

100,00%

100,00%

4 000 000,00

3 539 723,41

0,00

53

11.

Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w
Radomiu

Przebudowa ul. Wałowej

Radom, ul. Wałowa

2

2

100,00%

100,00%

4 000 000,00

3 786 054,47

3 233 392,79

54

12.

Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w
Radomiu

Przebudowa ul. Żeromskiego na
odcinku od ul. Witolda do ul.
Malczewskiego wraz z placem
przed kościołem Bernardynów

Radom, ul.
Żeromskiego

2

2

100,00%

100,00%

3 500 000,00

2 842 066,49

0,00

55

Rewitalizacja Sp. z
o.o.

Kamienica teatralna - nowe
miejsce na turystycznej i
kulturalnej mapie Radomia.
Przebudowa budynku w strefie
ochrony konserwatorskiej
Miasta Kazimierzowskiego w
Radomiu przy ulicy Szewskiej 10

Radom, ul. Szewska
10

3

2

100,00%

50,00%

2 329 303,98

2 094 019,63

0,00

100

13.
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Liczba
wskaźników
rezultatu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
produktu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
rezultatu

Deklarowana
wartość
całkowita
projektu (zł)

Kwota
faktycznie
wydatkowana
(zł)

Dofinansowanie
z zewnętrznych
źródeł (zł)

Nr
fiszki
w
LPR

L.p.

Podmiot realizujący

Tytuł projektu

Lokalizacja

Liczba
wskaźników
produktu

14.

Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w
Radomiu

Przebudowa ul. Reja wraz z pl.
Kazimierza

Radom, ul. Reja, pl.
Kazimierza

2

2

99,00%

100,00%

6 000 000,00

4 508 803,87

3 844 587,29

52

15.

Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w
Radomiu

Budowa ul. Dębowej (od. ul.
Limanowskiego do ul.
Maratońskiej)

Radom, ul. Dębowa

2

2

90,00%

100,00%

7 000 000,00

7 425 254,34

6 326 341,19

43

16.

Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w
Radomiu

Budowa ul. Głównej

Radom, ul. Główna

2

2

74,00%

100,00%

4 000 000,00

3 167 732,00

1 583 866,00

45

17.

Rewitalizacja Sp. z
o.o.

Rewitalizacja Miasta
Kazimierzowskiego poprzez
remont i przebudowę kamienic
przy ul. Rynek 12 i Wałowa 22
wraz z otoczeniem

Radom, ul. Rynek
12, Wałowa 22

3

2

40,00%

40,00%

7 098 262,00

408 605,59

0,00

33

18.

Łaźnia - Radomski
Klub Środowisk
Twórczych i Galeria

Odnowienie i remont
pomieszczeń Łaźni Radomskiego Klubu Środowisk
Twórczych i Galerii przy ul.
Żeromskiego 56

Radom, ul.
Żeromskiego 56

4

1

25,00%

25,00%

90 000,00

0,00

0,00

62

19.

Gmina Miasta
Radomia/OKiSz
"Resursa
Obywatelska"

Adaptacja budynku dla
organizacji pozarządowych,
remont i termomodernizacja
OKiSz

Radom, ul.
Malczewskiego 16

5

2

16,00%

33,00%

2 000 000,00

487 417,00

0,00

38

20.

Łaźnia - Radomski
Klub Środowisk
Twórczych i Galeria

Remont i modernizacja
pomieszczeń Łaźni Radomskiego Klubu Środowisk
Twórczych i Galerii Traugutta
31/33 26-600 Radom

Radom, ul.
Traugutta 31/33

2

1

16,00%

17,00%

410 000,00

60 000,00

0,00

77
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Katalog projektów inwestycyjnych zaplanowanych w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007 - 2013 zawiera 5 przedsięwzięć zgłoszonych przez
radomskie parafie oraz jedno przedsięwzięcie Kurii Diecezji Radomskiej. Zrealizować nie
udało się jedynie tego ostatniego. W całości zrealizowano projekty:
 Parafii Św. Rodziny - polegający na wykonaniu prac remontowo - konserwatorskich
we wnętrzu Kościoła p.w. św. Rodziny w Radomiu; wynikiem przeprowadzonych
prac są: wymieniona posadzka o powierzchni 300 m2, nowa instalacja c.o. oraz 3
zrekonstruowane neogotyckie ołtarze; poprawie uległa funkcjonalność oraz estetyka
obiektu, wzrosło także bezpieczeństwo osób odwiedzających;
 Parafii Katedralnej p.w. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu - polegający na
konserwacji neogotyckiego kościoła katedralnego; wykonano prace konserwatorskie
zachodniej, wschodniej i frontowej elewacji nawy głównej, prezbiterium,
zachodniego i wschodniego ramiona transeptu, zainstalowano system ogrzewania,
dokonano montażu systemów wykrywania pożaru, systemów sygnalizacji włamania i
napadu, systemów telewizji przemysłowej oraz monitoringu miejskiego; rezultatem
przedsięwzięcia jest 7 bezpośrednio utworzonych miejsc pracy;
 Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Radomiu - polegający na rewitalizacji
zabytkowych budynków parafii; w wyniku przeprowadzonych działań z obiektu
usunięto wilgoć i zabezpieczono przed ponownym zawilgoceniem, odnowiono
elewację zewnętrzną o powierzchni 2 903,51 m2; wymieniono pokrycie dachowe
o powierzchni 590,14 m2 odnowiono wnętrze obiektu; rezultatem podjętych działań
jest redukcja kosztów utrzymania budynków, poprawa ich estetyki oraz wzrost
komfortu osób je odwiedzających;
 Parafii Św. Jana Chrzciciela w Radomiu - w wyniku przeprowadzonych prac
odnowiono elewację zewnętrzną kościoła o powierzchni 2000 m2, wymieniono
pokrycie dachowe o powierzchni 1000 m2, zamontowano 80 lamp iluminacyjnych;
w efekcie przeprowadzonych działań roczna liczba turystów odwiedzających kościół
zwiększyła się o 4000, o 500 osób wzrosła także liczba parafian aktywnie
uczestniczących w życiu kościoła.
Na projekty zrealizowane przez radomskie parafie (ich wykaz prezentuje Tabela 3)
wydatkowano 15 079 882,11 zł (z czego 11 852 443,02 zł pochodziło z zewnętrznych źródeł).
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Średni stopień realizacji zakładanych produktów to 80,50%, rezultaty natomiast osiągnięto
w 80,83%.
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Tabela 3 Wykaz zrealizowanych projektów infrastrukturalnych kościołów i związków wyznaniowych zaplanowanych do realizacji w
Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Radomia
na lata 2007 – 2013
Liczba
wskaźników
rezultatu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
produktu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
rezultatu

Deklarowana
wartość
całkowita
projektu (zł)

Kwota
faktycznie
wydatkowana
(zł)

Dofinansowanie
z zewnętrznych
źródeł (zł)

Nr
fiszki
w
LPR

L.p.

Podmiot realizujący

Tytuł projektu

Lokalizacja

Liczba
wskaźników
produktu

1.

Parafia Św. Rodziny

Prace remontowo-konserwatorskie
we wnętrzu kościoła p.w. Św.
Rodziny w Radomiu

Radom, ul.
Kelles-Krauza 19

3

1

100,00%

100,00%

250 000,00

0,00

0,00

56

2.

Parafia Katedralna
p.w. Opieki
Najświętszej Maryi
Panny w Radomiu

Konserwacja neogotyckiego kościoła
katedralnego w Radomiu rewaloryzacja budynku świątyni oraz
ograniczenie kosztów eksploatacji i
emisji zanieczyszczeń poprzez
wybudowanie nowoczesnego proekologicznego systemu
ogrzewania

Radom, ul.
Henryka
Sienkiewicza 13

3

2

100,00%

100,00%

12 082
217,36

12 082 217,36

9 765 552,78

65

3.

Parafia Ewangelicko
- Augsburska w
Radomiu

Rewitalizacja zespołu zabytkowych
budynków Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Radomiu

Radom, ul. Reja
6,7

4

2

100,00%

100,00%

769 553,53

796 553,53

448 613,44

90

Parafia Katedralna
p.w. Opieki
Najświętszej Maryi
Panny w Radomiu

Prace konserwatorskie w
zabytkowym kosciele katedralnym
p.w. ONMP w Radomiu kontynuacja - zakup i montaż
instalacji systemów wykrywania
pożaru, sygnalizacji włamania i
napadu, telewizji przemysłowej oraz
ochronę otoczenia poprzez
monitoring miejski

Radom, ul.
Henryka
Sienkiewicza 13

2

3

100,00%

100,00%

650 011,22

650 011,22

462 568,80

96

4.
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L.p.

Podmiot realizujący

Tytuł projektu

Lokalizacja

Liczba
wskaźników
produktu

5.

Parafia Św. Jana
Chrzciciela w
Radomiu

650-lecie parafii - Fara p.w. Św. Jana
Chrzciciela w Radomiu, jako centrum
kulturalne dla regionu

Radom, ul.
Rwańska

6

Liczba
wskaźników
rezultatu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
produktu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
rezultatu

Deklarowana
wartość
całkowita
projektu (zł)

Kwota
faktycznie
wydatkowana
(zł)

Dofinansowanie
z zewnętrznych
źródeł (zł)

Nr
fiszki
w
LPR

4

83,00%

85,00%

20 000
000,00

1 551 100,00

1 175 708,00

32
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Katalog zaplanowanych

do

realizacji

inwestycji

infrastrukturalnych

ujętych

w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007 - 2013 uzupełnia 20
projektów zgłoszonych przez pozostałe podmioty: Radomski Szpital Specjalistyczny im.
Tytusa Chałubińskiego, Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka", Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT, Caritas Diecezji Radomskiej,
Placówka Wielofunkcyjna "Słoneczny Dom", Cech Rzemiosł Różnych, Politechnika
Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Stowarzyszenie "Anno Domini 1474", Stowarzyszenie
"Sami dla siebie", Radomska Szkoła Wyższa, Centrum Obsługi Rynku Nieruchomości CORN
s.c., Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji.
W okresie do roku 2013 całkowicie bądź częściowo zrealizowano 11 spośród tych
przedsięwzięć. Zakładane produkty zrealizowano w 33,35%. Rezultaty osiągnięto w 35,85%.
Na realizację projektów wydatkowano łącznie 26 420 359,66 zł (w tym 4 024 520,19 zł ze
źródeł zewnętrznych).
Zrealizowano działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków polegające
na termomodernizacji budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym, Hospicjum Stacjonarnym, budynku
Przychodni

Specjalistycznych

oraz

budynku

głównego

Radomskiego

Szpitala

Specjalistycznego im. Tytusa Chałubińskiego. W budynku Placówki Wielofunkcyjnej
"Słoneczny

Dom"

dokonano

wymiany

grzejników.

Dokonano

także

częściowej

termomodernizacji i remontu budynku przy ul. Mireckiego 12. Wszystkie te działania
pozwoliły osiągnąć efekty w postaci redukcji zapotrzebowania na energię cieplną, redukcji
kosztów utrzymania budynków, zmniejszenia emisji CO2, wzrostu komfortu użytkowników.
W całości zrealizowano także projekt polegający na zagospodarowaniu terenu przy Placówce
Wielofunkcyjnej "Słoneczny Dom". Cech Rzemiosł Różnych w Radomiu przeprowadził
częściowy remont i modernizację zabytkowego budynku Domu Rzemiosła. Politechnika
Radomska częściowo zrealizowała projekt zakładający adaptację budynku Wydziału
Transportu oraz zagospodarowanie terenów przyległych do budynku Wydziału Sztuki
i budynku Rektoratu. Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu w niewielkim stopniu
dokonała planowanego remontu bazy lokalowej oraz adaptacji budynków poprzemysłowych.
Wykaz zrealizowanych projektów infrastrukturalnych wskazanych wyżej podmiotów
zaplanowanych do realizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Radomia na lata
2007 - 2013 prezentuje Tabela 4.
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Tabela 4 Wykaz zrealizowanych projektów infrastrukturalnych pozostałych podmiotów zaplanowanych do realizacji w Lokalnym
Programie Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007 – 2013
Liczba
wskaźników
rezultatu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
produktu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
rezultatu

Deklarowana
wartość
całkowita
projektu (zł)

Kwota
faktycznie
wydatkowana
(zł)

Dofinansowanie
z zewnętrznych
źródeł (zł)

Nr
fiszki
w
LPR

Podmiot realizujący

Tytuł projektu

Lokalizacja

Liczba
wskaźników
produktu

1.

Radomski Szpital
Specjalistyczny im.
Tytusa
Chałubińskiego

Termomodernizacja budynku
Zakładu Opieki Długoterminowej
z Zakładem Pielęgnacyjno Opiekuńczym, Zakładem
Opiekuńczo - Leczniczym i
Hospicjum Stacjonarnym
Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego przy ul.
Tochtermana 1 w Radomiu

Radom, ul. Lekarska
4

3

1

100,00%

100,00%

300 000,00

340 021,32

214 542,57

6

2.

Radomski Szpital
Specjalistyczny im.
Tytusa
Chałubińskiego

Termomodernizacja budynku
Przychodni Specjalistycznych
przy ul. Lekarskiej 4
Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego

Radom, ul. Lekarska
4

3

1

100,00%

100,00%

300 000,00

571 115,14

285 557,57

7

3.

Radomski Szpital
Specjalistyczny im.
Tytusa
Chałubińskiego

Termomodernizacja budynku
głównego Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego przy ul.
Tochtermana 1 w Radomiu

Radom, ul
Tochtermana 1

3

1

100,00%

100,00%

3 000 000,00

2 246 184,04

800 000,00

8

4.

Placówka
Wielofunkcyjna
"Słoneczny Dom"

Wymiana grzejników

Radom, ul. Kolberga
19

1

1

100,00%

100,00%

20 000,00

27 653,04

0,00

74

5.

Placówka
Wielofunkcyjna
"Słoneczny Dom"

Zagospodarowanie terenu przy
Placówce Wielofunkcyjnej
"Słoneczny Dom"

Radom, ul. Kolberga
9

1

1

100,00%

100,00%

155 000,00

195 772,11

97 886,05

75

L.p.
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Tytuł projektu

Lokalizacja

Liczba
wskaźników
produktu

Liczba
wskaźników
rezultatu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
produktu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
rezultatu

Deklarowana
wartość
całkowita
projektu (zł)

Kwota
faktycznie
wydatkowana
(zł)

Dofinansowanie
z zewnętrznych
źródeł (zł)

Nr
fiszki
w
LPR

Radom, ul.
Kilińskiego 15/17

2

1

50,00%

50,00%

200 000,00

69 600,00

0,00

94

Radom, ul.
Malczewskiego 22,
29

6

4

47,00%

62,00%

3 240 000,00

1 852 868,00

961 224,00

99

L.p.

Podmiot realizujący

6.

Cech Rzemiosł
Różnych w Radomiu

7.

Politechnika
Radomska im.
Kazimierza
Pułaskiego w
Radomiu

8.

Cech Rzemiosł
Różnych w Radomiu

Remont i modernizacja
zabytkowego budynku Domu
Rzemiosła oraz przylegającego
dziedzińca

Radom, ul.
Kilińskiego 15/17

2

3

25,00%

83,00%

170 000,00

187 976,01

0,00

95

9.

Centrum Obsługi
Rynku
Nieruchomości
CORN s.c.

Termomodernizacja i remont
budynku przy ul. Mireckiego 12
w Radomiu

Radom, ul.
Mireckiego 12

6

3

17,00%

0,00%

360 500,00

41 000,00

0,00

101

10.

KWP zs. w Radomiu

Modernizacja terenów KWP zs.
W Radomiu (termomodernizacja
budynków, remont pomieszczeń
biurowych i sanitariatów,
budowa boiska, remont stacji
paliw i agregatorowni, utylizacja
azbestu), budowa parkingu

Radom, ul. 11
listopada 37/59

4

2

15,00%

15,00%

7 700 000,00

20 626 696,00

1 641 997,00

63

11.

KWP zs. w Radomiu

Adaptacja budynków
poprzemysłowych - poprawa
stanu infrastruktury Policji

Radom, ul.
Młodzianowska 24

8

2

13,00%

7,00%

5 000 000,00

261 474,00

23 313,00

64

Remont i modernizacja
zabytkowego budynku Domu
Rzemiosła oraz przylegającego
dziedzińca
Adaptacja budynku Wydziału
Transportu, zagospodarowanie
terenów przyległych do budynku
Wydziału Sztuki oraz budynku
Rektoratu
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W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007 - 2013
zaplanowano także realizację 30 projektów, których przedmiotem miał być remont budynków
mieszkalnych w obszarach rewitalizacji. Przedsięwzięcia te zgłoszone zostały przez wspólnoty
i spółdzielnie mieszkaniowe. Spośród zgłoszonych projektów całkowicie lub częściowo
zrealizowano 17. Uśredniony wskaźnik osiągnięcia planowanych produktów wynosi 37,07%.
Rezultaty osiągnięto natomiast w 46,10%. Na wszystkie zrealizowane przedsięwzięcia z
zakresu mieszkalnictwa wydatkowano łącznie 4 812 042,32 zł.
Podejmowane przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe działania remontowe polegały
głównie na: ociepleniu i odnowieniu elewacji zewnętrznej, wymianie i/lub ociepleniu pokrycia
dachowego, wymianie lub usprawnieniu instalacji c.o. i c.w.u., wymianie instalacji elektrycznej
i wod. - kan., remoncie klatek schodowych, wykonaniu ogrodzenia obiektu.
Główne efekty zrealizowanych przedsięwzięć w sferze mieszkalnictwa to:
 poprawa funkcjonalności i estetyki budynków;
 poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców;
 poprawa jakości życia mieszkańców;
 redukcja zapotrzebowania na energię cieplną;
 redukcja kosztów eksploatacji obiektów mieszkalnych;
 ograniczenie emisji CO2;
 zmniejszenie ryzyka dewastacji budynków mieszkalnych.
Wykaz

zrealizowanych

projektów

z

zakresu

remontów

budynków

mieszkalnych

zaplanowanych do realizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Radomia na lata
2007 - 2013 prezentuje Tabela 5.
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Tabela 5 Wykaz zrealizowanych projektów z zakresu remontów budynków mieszkalnych zaplanowanych do realizacji w Lokalnym
Programie Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007 – 2013
Liczba
wskaźników
rezultatu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
produktu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
rezultatu

Deklarowana
wartość
całkowita
projektu (zł)

Kwota
faktycznie
wydatkowana
(zł)

Dofinansowanie
z zewnętrznych
źródeł (zł)

Nr
fiszki
w
LPR

Tytuł projektu

Lokalizacja

Liczba
wskaźników
produktu

Wymiana instalacji gazowej

Radom, ul.
Kościuszki 6E

3

1

100,00%

100,00%

75 000,00

76 467,76

0,00

57

Wymiana pokrycia dachowego i
adaptacja powierzchni
strychowej na lokale mieszkalne

Radom, ul.
Kościuszki 4

2

1

100,00%

100,00%

300 000,00

510 890,69

0,00

71

3.

Wspólnota
Mieszkaniowa przy
ul. Młodzianowskiej
5 w Radomiu

Termomodernizacja budynku
Młodzianowska 5 w Radomiu

Radom, ul.
Młodzianowska 5

1

1

100,00%

100,00%

550 000,00

435 000,00

0,00

80

4.

Wspólnota
Mieszkaniowa ul.
Planty 7 w Radomiu

Wymiana pokrycia dachu
budynku Planty 7 w Radomiu

Radom, ul. Planty 7

1

1

78,00%

100,00%

424 618,00

844 865,12

0,00

82

Wspólnota
Mieszkaniowa ul.
Broni 1a w Radomiu

Termomodernizacja budynku i
modernizacja instalacji
grzewczej oraz wymiana
pokrycia dachowego z azbestu
na blachę budynku Broni 1a w
Radomiu

Radom, ul. Broni 1a

1

1

78,00%

100,00%

700 000,00

337 041,16

0,00

87

L.p.

1.

2.

5.

Podmiot realizujący
Wspólnota
Mieszkaniowa
nieruchomości
wspólnej przy ul.
Kościuszki 6E w
Radomiu/Spółdzielni
a Mieszkaniowa
Budowlani
Wspólnota
Mieszkaniowa
nieruchomości
wspólnej przy ul.
Kościuszki 6E w
Radomiu/Spółdzielni
a Mieszkaniowa
Budowlani
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Liczba
wskaźników
rezultatu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
produktu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
rezultatu

Deklarowana
wartość
całkowita
projektu (zł)

Kwota
faktycznie
wydatkowana
(zł)

Dofinansowanie
z zewnętrznych
źródeł (zł)

Nr
fiszki
w
LPR

L.p.

Podmiot realizujący

Tytuł projektu

Lokalizacja

Liczba
wskaźników
produktu

6.

Wspólnota
Mieszkaniowa ul.
Kościuszki 8a w
Radomiu

Termomodernizacja budynków
ul. Kościuszki 8a w Radomiu

Radom, ul.
Kościuszki 8a

1

1

76,00%

100,00%

500 000,00

347 247,00

0,00

69

7.

Wspólnota
Mieszkaniowa przy
ul. Czachowskiego
12 w Radomiu

Termomodernizacja, monitoring,
wymiana instalacji wod-kan,
naprawa kominów

Radom, ul.
Czachowskiego 12

4

3

75,00%

67,00%

478 000,00

208 420,00

0,00

28

8.

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
"EKO"

Przebudowa pionów instalacji
gazowej i kanalizacji ściekowej
wraz z instalacją wodomierzy w
budynku przy ulicy Witolda 6/8
w Radomiu

Radom, ul. Witolda
6/8

4

2

75,00%

100,00%

240 000,00

77 485,01

0,00

66

9.

Wspólnota
Mieszkaniowa przy
ul. Staszica 34 w
Radomiu

Rewitalizacja - renowacja
budynku Staszica 34 w Radomiu

Radom, ul. Staszica
34

1

1

75,00%

100,00%

250 000,00

131 078,07

0,00

84

10.

Wspólnota
Mieszkaniowa
Nieruchomości
Wspólnej Nr 04-26
przy ul. Żeromskiego
58 w Radomiu

Rewitalizacja posesji przy ul.
Żeromskiego 58 w Radomiu
poprzez remont dachu,
renowacja elewacji i fasad
budynku oraz podpiwniczenia
wraz z rekonstrukcją bruku w
podwórku

Radom, ul.
Żeromskiego 58

4

1

75,00%

100,00%

720 000,00

650 000,00

0,00

91

11.

Wspólnota
Mieszkaniowa ul.
Kościuszki 16 w
Radomiu

Termomodernizacja budynku ul.
Kościuszki 16 w Radomiu

Radom, ul.
Kościuszki 16

1

1

72,00%

100,00%

500 000,00

378 797,36

0,00

88
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Liczba
wskaźników
rezultatu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
produktu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
rezultatu

Deklarowana
wartość
całkowita
projektu (zł)

Kwota
faktycznie
wydatkowana
(zł)

Dofinansowanie
z zewnętrznych
źródeł (zł)

Nr
fiszki
w
LPR

L.p.

Podmiot realizujący

Tytuł projektu

Lokalizacja

Liczba
wskaźników
produktu

12.

Wspólnota
Mieszkaniowa
Nieruchomości
Wspólnej przy ul.
Staroopatowskiej nr
12/16 w Radomiu

"BEZPIECZNE MIASTO",
ogrodzenia terenu + monitoring.
Wykonanie placu zabaw dla
dzieci

Radom, ul
Staroopatowska
12/16

3

4

58,00%

66,00%

360 000,00

286 365,01

0,00

27

13.

Wspólnota
Mieszkaniowa ul.
Traugutta 31/33 w
Radomiu

Wymiana instalacji elektrycznej i
gazowej w budynku Traugutta
31/33 w Radomiu

Radom, ul. 31/33

1

1

50,00%

50,00%

220 000,00

18 468,61

0,00

86

14.

RTBS
"Administrator" Sp.
z o.o.

Remont dachu, renowacja
elewacji i fasad budynku przy ul.
Piłsudskiego 8 w Radomiu

Radom, ul.
Piłsudskiego 8

3

1

33,00%

33,00%

400 000,00

150 150,00

0,00

70

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
"EKO"

Ogrodzenie terenu Spółdzielni
Mieszkaniowej "EKO" w
Radomiu pry ul. Witolda 6/8
wraz z montażem bramy
wejściowej, instalacją
domofonów zewnętrznych,
elewacją z ociepleniem części
handlowo - usługowej budynku
w poziomie parteru i
oświetleniem posesji

Radom, ul. Witolda
6/8

4

1

25,00%

50,00%

140 000,00

50 011,54

0,00

67

15.
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Liczba
wskaźników
rezultatu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
produktu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
rezultatu

Deklarowana
wartość
całkowita
projektu (zł)

Kwota
faktycznie
wydatkowana
(zł)

Dofinansowanie
z zewnętrznych
źródeł (zł)

Nr
fiszki
w
LPR

Podmiot realizujący

Tytuł projektu

Lokalizacja

Liczba
wskaźników
produktu

16.

Wspólnota
Mieszkaniowa
Planty 16

Likwidacja ogrzewania
węglowego lokali mieszkalnych
oraz pieców gazowych w bud.
Planty 16 w Radomiu.
Podłączenie budynku do sieci
miejskiej c.o., wykonanie węzła
wymiennikowego c.o. i c.c.w.,
wykonanie wew. inst. c.o. oraz
cieplej wody.
Termomodernizacja budynku
oraz wykonanie utwardzenia
terenu wokół budynku.

Radom, ul. Planty 16

4

1

25,00%

100,00%

983 000,00

225 482,63

0,00

83

17.

Wspólnota
Mieszkaniowa przy
ul. Broni 1 w
Radomiu

Rewitalizacja renowacja
budynku Broni 1 w Radomiu

Radom, ul. Broni 1

3

1

17,00%

17,00%

700 000,00

84 272,36

0,00

68

L.p.
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Jak pokazuje powyższa analiza, nie udało się w 100% zrealizować założeń Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007 - 2013. Głównym problemem, będącym
przyczyną niezrealizowania części zaplanowanych działań, był brak środków finansowych
jednostek odpowiedzialnych za projekty zgłoszone do Programu.
Z planu finansowego zamieszczonego w LPR wynika, że na realizację wszystkich
zaplanowanych przedsięwzięć trzeba było przeznaczyć łącznie 325 876 352,71 zł.
Zrealizowane projekty kosztowały łącznie 142 212 687,91 zł. Gmina Miasta Radomia oraz
jednostki organizacyjne Gminy na realizację projektów przeznaczyły łącznie 96 050 553,82 zł.
Kościoły i związki wyznaniowe wydatkowały kwotę 15 079 882,11 zł, wspólnoty i spółdzielnie
mieszkaniowe - 4 661 892,32 zł, pozostałe podmioty - 26 420 359,66 zł.
Na realizację inwestycji drogowych Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu
przeznaczył kwotę 61 056 505,18 zł. Przedsięwzięcia ukierunkowane na poprawę warunków
kształcenia zrealizowane przez Gminę Miasta Radomia pochłonęły w sumie 11 992 523,00 zł.
Łączny koszt inwestycji dotyczących infrastruktury ochrony zdrowia zrealizowanych przez
Radomski Szpital Specjalistyczny wynosi 3 157 320,50 zł. Na przedsięwzięcia, których
głównym

celem

była

poprawa

efektywności

energetycznej

obiektów

(działania

termomodernizacyjne) przeznaczono łącznie 31 703 038,54 zł.
Na łączną kwotę 96 050 553,82 zł wydatkowaną przez Gminę Miasta Radomia na
realizację zaplanowanych projektów, 32 071 961,49 zł pochodziło z otrzymanych na ten cel
różnego rodzaju bezzwrotnych dofinansowań, natomiast 63 978 592,33 zł to środki z budżetu
gminy (łącznie z zaciągniętymi kredytami).
Pozostałe podmioty wydatkowały łącznie 49 694 418,76 zł z czego 31 232 744,56 zł pochodziło
ze środków własnych (w tym także zaciągniętych kredytów), natomiast 18 461 674,20 zł to
pozyskane bezzwrotne dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
Inwestycje

wpisywane

do

Lokalnych

Programów

Rewitalizacji

na

etapie

przygotowywania kart projektów, bardzo często znajdują się w fazie bardzo wstępnego
planowania a podany koszt jest jedynie szacunkowym, orientacyjnym kosztem. Jedynie w
przypadku niektórych inwestycji ogólny koszt określony zostaje na podstawie sporządzonego
już kosztorysu. Stąd też w przypadku niektórych projektów występujące bardzo duże różnice
pomiędzy planowaną łączną sumą kosztów na realizację zadania określoną w LPR a kwotą
faktycznie wydatkowaną.
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Uśredniony stopień osiągnięcia wszystkich zaplanowanych do wytworzenia produktów
przedsięwzięć ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007 2013 wyniósł 50,50%. Rezultaty osiągnięto natomiast w 52,75%. Stopień osiągnięcia
wskaźników produktu i rezultatu w podziale na kategorie projektów prezentuje Tabela 6.
Tabela 6 Stopień osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i rezultatu inwestycji
ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007 - 2013 w
podziale na kategorie projektów
Kategoria projektów

Średni stopień
realizacji zakładanych
wskaźników produktu

Średni stopień
osiągnięcia zakładanych
wskaźników rezultatu

Infrastruktura drogowa

89,46%

92,31%

Poprawa warunków kształcenia

62,00%

53,92%

Rewitalizacja obiektów kultury

36,00%

36,17%

Rewitalizacja obiektów sakralnych

80,50%

80,83%

Rewitalizacja przestrzeni publicznej

29,60%

30,10%

Poprawa warunków opieki medycznej

50,00%

50,00%

Remont budynków mieszkalnych

38,92%

47,42%

Termomodernizacja

54,32%

55,43%

W przypadku projektów dla których stopień osiągnięcia wskaźników jest niższy niż
100%, nieosiągnięcie założonych wartości wskaźników produktu i rezultatu wynika z faktu, iż
inwestycje te udało się zrealizować jedynie w częściowym zakresie. Ze względu na
ograniczenia finansowe nie udało się przeprowadzić wszystkich zaplanowanych prac, co
poskutkowało jedynie częściowym osiągnięciem zakładanego poziomu wskaźników produktu.
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Niezrealizowany w 100% wskaźnik produktu, co oczywiste, skutkuje brakiem możliwości
pełnego osiągnięcia zakładanych rezultatów przedsięwzięcia.
Stopień osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników niższy niż 100% nie wynika z faktu
mniejszego (od zakładanego) oddziaływania projektu mającego odzwierciedlenie w jego
mierzalnych rezultatach. Problem z osiągnięciem zakładanych produktów i rezultatów w
pełnym zakresie wynika zatem jedynie z ograniczonych środków finansowych na realizację
projektów.
Problem z prezentacją katalogu wskaźników wspólnego dla danej kategorii projektów
(np. rewitalizacja przestrzeni publicznych, rewitalizacja obiektów kultury, poprawa warunków
kształcenia) wynika z faktu, iż dla danej kategorii działań nie określono jednego katalogu
wskaźników produktu i rezultatu, za pomocą którego dokonywano by pomiaru stopnia
realizacji na poziomie poszczególnych projektów. Dla różnych projektów, nawet w ramach tej
samej kategorii interwencji, przyjmowano różne wskaźniki. Dlatego też nie jest możliwe
określenie, w przypadku których wskaźników stopień realizacji jest najwyższy a dla których
jest on najniższy.
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Iłża - Raport z realizacji projektów zaplanowanych w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji
Wszystkie zaplanowane do realizacji projekty w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Iłża mają charakter inwestycji infrastrukturalnych. Działania
społeczne zaplanowano w sposób ogólny jako zadania wspierające. Nie określono jednak
w ich przypadku: okresu realizacji, konkretnej grupy docelowej, zakresu działań, zasięgu
obszaru który ma zostać objęty wsparciem. Działania te to m.in.: działania zmierzające do
promocji lokalnej przedsiębiorczości, działania mające na celu pomoc osobom bezrobotnym.
Brak określenia szczegółowych założeń projektów społecznych wraz ze wskazaniem wartości
oczekiwanych wskaźników produktu i rezultatu uniemożliwia przeprowadzenie skutecznego
monitoringu tych działań (z punktu widzenia oceny stopnia realizacji założeń LPR).
Projekty infrastrukturalne w LPR zostały podzielone na dwa okresy programowania:
2005 - 2008 oraz okres do roku 2020.
W ramach pierwszego zaplanowano 5 działań inwestycyjnych. W części lub w całości
zrealizowano 4 z nich. Na realizację tych przedsięwzięć wydatkowano łącznie 5 025 315,98 zł
(z tego 767 829,34 zł ze źródeł zewnętrznych). W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta
Iłża zamieszczono jedynie wykaz planowanych do realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
Nie określono zakładanego szczegółowego zakresu prac, ani też planowanych do osiągnięcia
wskaźników produktu i rezultatu (dla danego projektu). Oszacowanie stopnia osiągnięcia tych
wskaźników nie jest zatem możliwe. Dlatego też kalkulację stopnia realizacji zakładanych
wskaźników zastąpiono opisem zarówno wykonanych prac, jak i tych, których nie udało się
zrealizować.
Jedynym projektem spośród zaplanowanych działań inwestycyjnych w LPR w ramach
podokresu 2005 - 2008, którego nie udało się zrealizować jest projekt "Zagospodarowanie
zamku dolnego".
Spośród inwestycji infrastrukturalnych zaplanowanych do realizacji w podokresie do
roku 2020 zrealizowano 4 projekty polegające na: przebudowie ulicy Tatarskiej, przebudowie
ulic: Przy Murach, Kowalskiej, Warszawskiej, Ratuszowej, Powstania Listopadowego,
remoncie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej oraz usprawnieniu i rozbudowie systemu
oświetleniowego w mieście. Łączny koszt tych działań to 3 784 717,56 zł.
Wykaz

zrealizowanych

projektów

infrastrukturalnych

zaplanowanych

w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Iłża prezentuje Tabela 7.
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do

realizacji

Tabela 7 Wykaz zrealizowanych projektów infrastrukturalnych zaplanowanych do realizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji
Miasta Iłża
L.p.

Podmiot
realizujący

Tytuł projektu

Lokalizacja

Zrealizowane działania

Działania których nie udało się
zrealizować

Wartość
projektu (w
zł)

Dofinansowanie
z zewnętrznych
źródeł (zł)

1.

Gmina Iłża

Przebudowa ul.
Tatarskiej

Iłża, ul. Tatarska

Przebudowa ul. Tatarskiej wraz z
przebudową obiektu mostowego

N/d

1 999 206,36

0,00

2.

Gmina Iłża

Rewaloryzacja terenu
Rynku

Iłża, Rynek

Przebudowa posadzki rynku, przebudowa
ulicy Rynek

N/d

1 093 427,35

0,00

Iłża, dz. ewid. nr
407

Zagospodarowanie zamku górnego:
przebudowa linii energetycznej, wykonanie
badań archeologicznych południowej części
zamku górnego, wykonanie koncepcji
zagospodarowania zamku górnego,
wykonanie projektu konserwacji i
zabezpieczenia murów zamku górnego - I
etap, wykonanie prac konserwacji i
zabezpieczenia murów zamku górnego - I
etap

Wykonanie badań archeologicznych
pozostałej części zamku górnego,
zagospodarowanie pozostałej części
zamku górnego

709 013,18

303 829,34

3.

Gmina Iłża

Zagospodarowanie
zamku górnego
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L.p.

Podmiot
realizujący

Tytuł projektu

Lokalizacja

Zrealizowane działania

Działania których nie udało się
zrealizować

Wartość
projektu (w
zł)

Dofinansowanie
z zewnętrznych
źródeł (zł)

Rozbudowa hotelu, utworzenie
restauracji z zapleczem, ogrodu
hotelowego, wymiana domków
kempingowych, wymiana domku
recepcji, utworzenie pola
namiotowego, rozbudowa muszli
koncertowej z garderobą,
przebudowa boiska do tenisa,
budowa oświetlenia zewnętrznego,
budowa dróg i chodników - II etap

1 450 690,60

0,00

Iłża, ul. Orła
Białego

Wykonanie kąpieliska i plaży dla dzieci i
dorosłych, boiska do siatkówki plażowej,
magazynu sprzętu, rybaczówki, altany grill,
placu zabaw, pomostów pływających,
sanitariatów, chodników i dróg - I etap

4.

Gmina Iłża

Modernizacja i
rozbudowa Miejsko Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji

5.

Gmina Iłża

Przebudowa dróg i
infrastruktury
technicznej

Ilża

Przebudowa ulic: Przy Murach, Kowalskiej,
Warszawskiej, Ratuszowej, Powstania
Listopadowego

Przebudowa ulic: Tylnej,
Partyzantów, Mostowej, części ulicy
Podzamcze (droga krajowa)

701 765,74

0,00

6.

Gmina Iłża

Remont Miejsko Gminnej Biblioteki
Publicznej

Iłża, ul.
Warszawska

Termomodernizacja budynku, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej

N/d

380 514,49

0,00

7.

Gmina Iłża

Usprawnienie i
rozbudowa systemu
oświetleniowego

Iłża

Wymiana linii napowietrznej na sieć ziemną
na ul. Rynek oraz ulicach przyległych

N/d

703 230,97

0,00

Gmina Iłża

Przebudowa i remont
Publicznej Szkoły
Podstawowej w Iłży

Przebudowa i remont Publicznej Szkoły
Podstawowej w Iłży

Termomodernizacja budynku,
wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, budowa boisk
sportowych, plac zabaw,
zagospodarowanie terenu

1 772 184,85

464 000,00

8.

Iłża, ul.
Wójtowska 5
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Łączny

koszt

zrealizowanych

dotychczas

przedsięwzięć

infrastrukturalnych

zaplanowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Iłża to 8 810 033,54 zł. Tak jak
wyżej wspomniano spośród zaplanowanych na okres do 2020 roku 32 inwestycji
infrastrukturalnych zrealizowano jedynie 4, jednak pamiętać należy o tym, że okres realizacji
Programu Rewitalizacji wciąż trwa.
Pozostałe zaplanowane w LPR przedsięwzięcia infrastrukturalne, niezrealizowane dotychczas
to:
 Przebudowa ulic: Tylnej, Partyzantów, Mostowej, części ulicy Podzamcze,
 Remont kościoła farnego,
 Rewaloryzacja terenu parku przykościelnego (przy u. Radomskiej),
 Remont wyznaczonych kamienic,
 Przebudowa i remont toalety miejskiej,
 Zakup i montaż systemu monitoringu miejskiego,
 Zagospodarowanie zieleni,
 Przebudowa dróg i infrastruktury technicznej ulic: Wójtowska, Staromiejska,
Podzamcze, Płk. Muzyki, i Placu 11 Listopada, Św. Franciszka,
 Remont i przebudowa pawilonu handlowego przy ul. Płk. Muzyki,
 Remont pieca garncarskiego przy ul. Wójtowskiej,
 Remont Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny,
 Zabezpieczenie i wyeksponowanie terenu Kopca Tatarskiego,
 Zabezpieczenie i wyeksponowanie terenu cmentarzyska neolitycznego,
 Stworzenie tras wycieczkowych,
 Remont i przebudowa Muzeum Regionalnego,
 Remont i przebudowa kościoła pod wezwaniem Św. Ducha
 Remont i przebudowa schodów zamkowych,
 Zagospodarowanie i wybudowanie drogi dojazdowej do zamku (w wąwozie
zamkowym),
 Wyznaczenie nowych szlaków komunikacyjnych, korekty i odbudowa przebiegu
ścieżek,
 Zakup i zainstalowanie systemu oświetleniowego,
 Zagospodarowanie zieleni (stworzenie i utrzymanie leśnego charakteru terenów
zamkowych),
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 Wybudowanie amfiteatru mającego stanowić

miejsce masowych imprez

kulturalnych,
 Wygospodarowanie i stworzenie ogrodu – placu zabaw dla dzieci,
 Odnowienie cmentarza żydowskiego (ogrodzenie i wyeksponowanie –
oznaczenie terenu),
 Ustawienie znaków i tablic informacyjnych,
 Budowa obiektów („miejsc magicznych”) nawiązujących charakterem do historii
miasta. Zapewnienie zaplecza sanitarnego (wybudowanie toalet),
 Stworzenie rezerwatu archeologicznego obejmującego tereny zamku i ich
otoczenie,
 Kontynuacja i udoskonalanie projektu „Modernizacja i rozbudowa Miejsko
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży”.

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. +48 483 631 594 ● fax. +48 483 620 208
mpu@mpu.radom.pl

Strona 38 z 79

Pionki - Raport z realizacji projektów zaplanowanych w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Pionki na lata 2005 – 2013 oraz Lokalnego
Programu Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych dla Miasta Pionki
W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Pionki na lata 2005 – 2013 zaplanowano
następujące infrastrukturalne działania rewitalizacyjne:
 Modernizacja Placu Konstytucji 3 Maja wraz z przyległymi ciągami pieszymi,
 Odbudowa stadionu sportowego z krytą trybuną oraz zapleczem sanitarnym
i parkingiem,
 Budowa bezkolizyjnego przejścia pieszego podziemnego pod torami kolejowymi,
 Modernizacja Alejki Spacerowej (Parku Miejskiego) wzdłuż ul. Jana Pawła II,
 Remont elewacji Urzędu Miasta wraz z przyległą infrastrukturą,
 Modernizacja parkingów przy Urzędzie Miasta oraz przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1,
 Utworzenie multimedialnej sali szkoleniowej z funkcją kinową, inkubatora
przedsiębiorczości, kawiarenki internetowej w budynku „KASYNA”,
 Rewitalizacja Miejskiej Hali Sportowej,
 Modernizacja ciepłowni ZTS „Pronit” w upadłości,
 Modernizacja Ogródka Jordanowskiego,
 Modernizacja oczyszczalni ścieków.
Inwestycje na obszarze poprzemysłowym zaplanowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji
Terenów Poprzemysłowych dla Miasta Pionki to:
 Rewitalizacja terenów przemysłowych i poprzemysłowych oraz obiektów (tereny
po ZTS „Pronit”, „Chemontaż”) celem utworzenia Ośrodka Szkolenia
Państwowej Straży Pożarnej,
 Rewitalizacja terenów przemysłowych „Chemontaż” celem utworzenia Zakładu
Badawczego w zakresie Bezpieczeństwa Pożarowego przez Instytut Techniki
Budowlanej,
 Włączenie części terenów po ZTS „Pronit” do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
EURO-PARK WISŁOSTAN,
 Utworzenie z części terenów ZTS „Pronit” Regionalnego Parku Przemysłowego.
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Spośród wymienionych wyżej zaplanowanych działań rewitalizacyjnych zrealizowano
7 inwestycji (przy czym odbudowa stadionu sportowego nie została jeszcze zakończona). Na
realizację działań przeznaczono łącznie 19 763 736,50 zł (z czego 7 029 712,52 zł to kwota
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych). Uśredniony stopień realizacji zakładanych
produktów przedsięwzięć zaplanowanych w Programach Rewitalizacji wyniósł 31,51%.
Rezultaty osiągnięto natomiast w 42,18%. W procesie realizacji przedsięwzięć wykonano
następujące zadania:
Zakup i modernizacja ciepłowni - dokonano remontu i modernizacji kotła WR25, wymieniono
dach na budynku ciepłowni C-3 w Pionkach;
 Modernizacja budynku KASYNA - wykonano remont elewacji budynku,
wzmocnienie

stropu,

wymieniono

pokrycie

dachowe,

wyremontowano

i docieplono poddasze użytkowe, przebudowano ścianki działowe, wymieniono
stolarkę okienną i drzwiową z zachowaniem elementów architektonicznych (kształt
okien, elementy ozdobne), odtworzono elementy architektoniczne elewacji
(gzymsy, portal), wyposażono budynek, zagospodarowano przyległą działkę;
 Modernizacja Ogródka Jordanowskiego - wybudowano: skatepark, scenę do
występów artystycznych, elementy małej architektury, plac zabaw, ciągi piesze,
wykonano oświetlenie terenu, zainstalowano system monitoringu, wybudowano
wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią;
 Odbudowa historycznego Stadionu Sportowego - wybudowano krytą trybunę oraz
zaplecze sportowe, przebudowano bieżnię lekkoatletyczną;
 Budowa bezkolizyjnego przejścia pieszego podziemnego pod torami kolejowymi wydrążono tunel pod torami kolejowymi, wybudowano dojścia, utwardzono
nawierzchnię, wykonano oświetlenie przejść, wybudowano system odwadniający,
wykonano zagospodarowanie zieleni;
 Modernizacja Alejki Spacerowej "Parku" - wymieniono nawierzchnię chodników
na nawierzchnię z elementów prefabrykowanych, zainstalowano elementy małej
architektury (w ramach projektu nie udało się wykonać zakładanej przebudowy
ścieżki rowerowej na odcinku 584 m);
 Modernizacja Placu Konstytucji 3 Maja - udrożniono niewydolną kanalizację
ściekową i deszczową; wykonano oświetlenie Palcu oraz zainstalowano system
monitoringu, wymieniono nawierzchnię Placu na elementy prefabrykowane,
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zainstalowano elementy małej architektury, wymieniono nawierzchnię na
parkingach, odnowiono elewacje sąsiadujących budynków (prace polegające na:
oświetleniu placu, wymianie nawierzchni oraz montażu elementów małej
architektury wykonano w mniejszym niż zakładano zakresie; nie udało się wykonać
planowanej budowy sceny).
Wykaz

zrealizowanych

projektów

infrastrukturalnych

zaplanowanych

do

realizacji

w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Pionki na lata 2005 - 2013, wraz z określeniem
stopnia osiągnięcia zakładanych efektów, przedstawia Tabela 8.
Inwestycje infrastrukturalne na terenach poprzemysłowych zaplanowane w Lokalnym
Programie Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych dla Miasta Pionki nie zostały
zrealizowane.
Spośród wszystkich 7 zrealizowanych inwestycji (Tabela 8), w całości udało się
przeprowadzić 5.
W przypadku projektu pn. „Odbudowa historycznego stadionu sportowego” na dzień
sporządzania raportu nie udało się osiągnąć zaplanowanego wskaźnika produktu.
Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Jedynym wskaźnikiem rezultatu zaplanowanym do
osiągnięcia w przedmiotowej inwestycji jest „liczba utworzonych ofert programowych”.
Wskaźnik udało się już osiągnąć na zakładanym poziomie (4 oferty).
Produkty i rezultaty projektu „Modernizacja Alejki Spacerowej „Parku” osiągnięto w 32,67%.
Założono przeprowadzenie remontu nawierzchni o powierzchni 3 000 m2. Wykonano część
zadania – zmodernizowano 980 m2 nawierzchni alejki.
W przypadku projektu „Modernizacja Placu Konstytucji 3 Maja” z zakładanych 8 500 m2
zmodernizowanej powierzchni remont przeprowadzono na 3400 m2.
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Tabela 8 Wykaz zrealizowanych projektów infrastrukturalnych zaplanowanych do realizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji
Miasta Pionki na lata 2005 - 2013
Liczba
wskaźników
rezultatu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
produktu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
rezultatu

Wartość
projektu (zł)

Dofinansowanie z
zewnętrznych źródeł
(zł)

L.p.

Podmiot realizujący

Tytuł projektu

Lokalizacja

Liczba
wskaźników
produktu

1.

Gmina Miasto Pionki

Zakup i modernizacja ciepłowni

Budynek
ciepłowni ZTS
"Pronit"

1

1

100,00%

100,00%

5 377 982,35

0,00

2.

Gmina Miasto Pionki

Modernizacja budynku "KASYNA"

Pionki ul.
Węglowa

1

1

100,00%

100,00%

6 582 960,37

5 438 838,27

3.

Gmina Miasto Pionki

Modernizacja Ogródka
Jordanowskiego

Pionki, ul. Leśna

1

1

100,00%

100,00%

1 755 191,18

1 140 874,25

4.

Gmina Miasto Pionki

Odbudowa historycznego stadionu
sportowego

Pionki ul.
Sportowa 1

1

1

0,00%

100,00%

2 567 720,91

450 000,00
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L.p.

5.

Liczba
wskaźników
rezultatu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
produktu

Stopień
osiągnięcia
wskaźników
rezultatu

Wartość
projektu (zł)

Dofinansowanie z
zewnętrznych źródeł
(zł)

Podmiot realizujący

Tytuł projektu

Lokalizacja

Liczba
wskaźników
produktu

Gmina Miasto Pionki

Budowa bezkolizyjnego przejścia
pieszego podziemnego pod torami
kolejowymi

Pionki, centrum
miasta - na
wysokości
przedłużenia
ulicy Korczaka

1

1

100,00%

100,00%

2 849 581,25

0,00

1

1

32,67%

32,67%

86 453,36

0,00

1

1

40,00%

100,00%

543 847,08

0,00

6.

Gmina Miasto Pionki

Modernizacja Alejki Spacerowej
"Parku"

Alejka
Spacerowa centrum miasta
Pionki, wzdłuż
ul. Jana Pawła II

7.

Gmina Miasto Pionki

Modernizacja Placu Konstytucji 3
Maja

Pionki, Plac
Konstytucji 3
Maja
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3. Analiza

dokumentów

strategicznych

w

zakresie

działań

rewitalizacyjnych i komplementarnych
Z uwagi na fakt, że inwestycje wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Pionki 2005 – 2013 oraz do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Iłża nie są inwestycjami
rewitalizacyjnymi a miasto Skaryszew w ogóle nie posiada LPR więc również nie ma działań
rewitalizacyjnych, analizie poddano jedynie dokumenty strategiczne Radomia.
Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020 - u podstaw opracowania tego
dokumentu znalazły się następujące założenia:
 Dokument określający cele i kierunki, ale nie wskazujący jedynej sztywnie określonej
ścieżki rozwoju, wytyczonej precyzyjnie i nie uznającej kompromisu.
 Dokument pozwalający władzom miasta, zmierzać ku wyznaczonym celom, jednak
zostawiający im duży stopień swobody.
 Dokument możliwie najbardziej funkcjonalny.
 Dokument, który dzięki swojej konstrukcji ma zachowywać aktualność i uniwersalizm
przez dłuższy okres czasu (zaplanowany z długą perspektywą czasową).
 Dokument, który będzie pozwalał władzom miasta w dużo szerszym stopniu
dostosowywać aktualną politykę lokalną ośrodka miejskiego do aktualnie panujących i
zmieniających się szybciej niż raz na 12 lat warunków zewnętrznych.
 Dokument dający możliwość szybkiego reagowania na zaistnienie niespodziewanych,
gwałtownych czynników zewnętrznych.
 Dokument pozwalający modyfikować politykę rozwojową miasta w zależności od
stopnia osiągnięcia założonego pierwotnie celu.
 Dokument dający podstawę do realizacji szerszego spektrum projektów z rożnych
dziedzin życia mieszkańców, czy ze sfery gospodarczej, niż to ma miejsce w
przypadku tradycyjnych opracowań tego typu.
 Ma to być dokument stwarzający możliwości, a nie ograniczający wybór.
Stąd też nie zdecydowano się w tym miejscu na wskazywanie konkretnych działań. Zostały
jedynie określone cele strategiczne, kierunkowe i operacyjne.1

1

Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008 – 2020 s. 116 - 128
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Z uwagi na brak w Strategii Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020 katalogu
jakichkolwiek działań, nie jest możliwa analiza tego dokumentu w aspekcie działań
rewitalizacyjnych i komplementarnych.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz plany
zagospodarowania przestrzennego to dokumenty kreujące politykę przestrzenną gminy, są
aktami planowania przestrzennego, które nie zawierają żadnych działań. Dlatego analiza tych
dokumentów pod kątem działań rewitalizacyjnych i komplementarnych również nie jest
możliwa.
Fundamentem i główną ramą realizacyjną procesu rewitalizacji powinno być
ukierunkowanie na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów społecznych. Ostatecznym
celem podejmowanych działań powinno być doprowadzenie do trwałych zmian społecznych,
m.in. w dziedzinie zatrudnienia czy integracji społecznej.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to dokument wyznaczający ramy do
realizacji działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
zapobieganie marginalizacji osób i rodzin, rozwiązywanie istniejących problemów
społecznych. Dlatego też działania te można uznać za komplementarne do działań
rewitalizacyjnych, o ile są skierowane do zidentyfikowanych w ramach LPR grup społecznych
wymagających wsparcia.
W latach 2004-2014 na terenie miasta Radom wdrażane były dwa takie dokumenty:
 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA
RADOMIA NA LATA 2005-2010;
 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA
RADOMIA NA LATA 2011-2015.
Warto zaznaczyć, iż największym problemem, odnotowanym w każdym roku,
począwszy od 2004 roku, jest bezrobocie, które uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie
rodzin i osób w tych rodzinach. Pomimo niewielkiej poprawy, na przestrzeni analizowanych
lat, jest to w dalszym ciągu kluczowy problem radomskiego społeczeństwa. Czynnikami
decydującymi o wysokiej stopie bezrobocia są przede wszystkim: niski poziom kwalifikacji,
niedostateczna liczba miejsc pracy oraz upadek wielu zakładów pracy. Kolejnymi, istotnymi
problemami, z którym zmagają się mieszkańcy Radomia (co jest również bardzo częstym
powodem ubiegania się o pomoc społeczną) są: stan zdrowia (niepełnosprawność i długotrwała
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choroba) oraz bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych. W pierwszym przypadku,
środowiska dotknięte wskazanym problemem zmagają się najczęściej z trudnościami
finansowymi, a drugi ze zdiagnozowanych problemów w szczególności dotyczy rodzin
wielodzietnych. Nawarstwienie się problemów wpływa na pogłębienie społecznej degradacji
rodzin i osób.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu od wielu lat organizuje wiele różnych form
pomocy, w tym pozamaterialne formy pomocy, w celu łagodzenia trudnej sytuacji wielu rodzin.
Na przestrzeni lat wdrażał wiele różnych form pomocy tj. praca socjalna wobec
indywidualnych osób i rodzin, praca poprzez grupę, aktywizowanie społeczności lokalnej,
promowanie

działalności

wolontarystycznej

oraz

poprzez

realizację

projektów

dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizował wiele
projektów, które miały na celu poprawę trudniej sytuacji mieszkańców miasta. Plan działań
strategicznych został również określony w wyżej wymienionych Strategiach Rozwiązywania
Problemów Społecznych.
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PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH NA LATA 2005-2010
Zabezpieczenie środków materialnych na zaspokojenie podstawowych potrzeb
bytowych osób i rodzin
 Świadczenie pomocy finansowej lub w naturze dostosowanej do indywidualnych
potrzeb osób i rodzin w formach przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej.

PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH NA LATA 2010-2015
Zabezpieczenie środków materialnych na zaspokojenie podstawowych potrzeb
bytowych osób i rodzin
 Świadczenie pomocy finansowej lub w naturze dostosowanej do indywidualnych
potrzeb osób i rodzin w formach przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej.

 Świadczenie pomocy do wydatków mieszkaniowych.

 Świadczenie pomocy do wydatków mieszkaniowych.

 Realizacja świadczeń rodzinnych.

 Realizacja świadczeń rodzinnych.

 Zabezpieczanie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym, w szczególności osobom
starszym, dzieciom i osobom bezdomnym.

 Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 20062013”.

 Zapewnianie dachu nad głową osobom tego pozbawionym.

 Zabezpieczanie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym, w szczególności osobom
starszym i osobom bezdomnym.

 Zapewnianie pomocy w formie usług opiekuńczych, w razie niemożności zaspokojenia
całodobowej opieki umieszczenie w domu pomocy społecznej.
 Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności w celu likwidacji
barier oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu ortopedycznego.

 Zapewnianie dachu nad głową osobom tego pozbawionym.
 Zapewnianie pomocy w formie usług opiekuńczych, w razie niemożności zaspokojenia
całodobowej opieki umieszczenie w domu pomocy społecznej.
 Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności w celu likwidacji
barier oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu ortopedycznego.

Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do
działania oraz zapobieganie marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie
szans oraz włączanie zagrożonych środowisk w życie społeczne
 Propagowanie aktywnych form zwalczania bezrobocia.

Ulepszanie istniejących i wprowadzenie nowych form pomocy celem zwalczania
negatywnych skutków istniejących problemów i mobilizowania ludzi do
działania oraz zapobieganie marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie
szans oraz włączanie zagrożonych środowisk w życie społeczne
 Propagowanie aktywnych form zwalczania bezrobocia.

 Aktywizacja społeczności lokalnych – realizacja programu Centrum Aktywności
Lokalnej.

 Realizacja prac społecznie użytecznych.
 Aktywizacja społeczności lokalnych – realizacja programu Centrum Aktywności
Lokalnej.
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 Ułatwienie dostępu do poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, z
zakresu promocji zdrowia oraz informacji, poprzez organizowanie punktów
informacyjno – konsultacyjnych, prelekcji, wydawanie poradników i informatorów.

 Ułatwienie dostępu do poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego,
z zakresu promocji zdrowia oraz informacji, poprzez organizowanie punktów
informacyjno – konsultacyjnych, prelekcji, wydawanie poradników i informatorów.

 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i rodzin wykluczonych społecznie lub
zagrożonych takim wykluczeniem, w tym mniejszości narodowych oraz uchodźców
(promowanie działań wolontarystycznych, inicjowanie grup samopomocowych,
wymiana usług, zatrudnienie socjalne).

 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i rodzin wykluczonych społecznie lub
zagrożonych takim wykluczeniem, w tym mniejszości narodowych oraz uchodźców
(promowanie działań wolontarystycznych, inicjowanie grup samopomocowych,
wymiana usług, zatrudnienie socjalne).

 Zbudowanie systemu wsparcie i pomocy dla ofiar przemocy.

 Realizacja systemu wsparcia i pomocy dla ofiar przemocy – funkcjonowanie zespołu
interdyscyplinarnego koordynującego pracę w zakresie przemocy.

 Przygotowanie programów skierowanych ku poszczególnym grupom ryzyka, w
szczególności niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, rodzin
niepełnych, dysfunkcyjnych.
 Świadczenie pomocy rodzinom w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży –
wzmacnianie roli rodziny oraz zwiększanie roli wychowawczej placówek
edukacyjnych.

 Realizacja programów skierowanych ku poszczególnym grupom ryzyka,
w szczególności niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, rodzin
niepełnych, dysfunkcyjnych.
 Świadczenie pomocy rodzinom w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży –
wzmacnianie roli rodziny oraz zwiększanie roli wychowawczej placówek edukacyjnych.

 Wspieranie rodzin w realizacji swoich funkcji, w przypadku rodzin dysfunkcjonalnych
zapewnienie dzieciom rodzinnej opieki zastępczej.

 Wspieranie rodzin w realizacji swoich funkcji, w przypadku rodzin dysfunkcjonalnych
zapewnienie dzieciom rodzinnej opieki zastępczej.

 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rodzicielstwa zastępczego oraz systemu
wsparcia i pomocy dla rodzin sprawujących takie funkcje – prowadzenie Centrum
Rodzicielstwa Zastępczego.

 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rodzicielstwa zastępczego oraz systemu
wsparcia i pomocy dla rodzin sprawujących takie funkcje – prowadzenie Centrum
Rodzicielstwa Zastępczego.

 Przygotowywanie wychowanków domów dziecka i rodzin
samodzielnego życia po opuszczeniu rodzin lub placówek.

 Przygotowywanie wychowanków domów dziecka i
samodzielnego życia po opuszczeniu rodzin lub placówek.

zastępczych

do

rodzin

zastępczych

 Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieży.

 Zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieży.

 Zwiększanie aktywności osób starszych.

 Zwiększanie aktywności osób starszych.
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do

 Organizowanie kampanii oraz innych akcji w celu propagowanie zdrowego stylu życia,
przeciwstawiania się przemocy i agresji, fundamentalnego znaczenie rodziny, dbania o
bezpieczeństwo, itp.

 Organizowanie kampanii oraz innych akcji w celu propagowania zdrowego stylu życia,
przeciwstawiania się przemocy i agresji, fundamentalnego znaczenia rodziny, dbania
o bezpieczeństwo, itp.

 Rozwój edukacji ustawicznej formalnej i nieformalnej.

 Rozwój edukacji ustawicznej formalnej i nieformalnej.
 Realizacja projektów systemowych przygotowywanych w ramach dotacji z Unii
Europejskiej.

Tworzenie lub uzupełnianie infrastruktury socjalnej
 Tworzenie mieszkań socjalnych oraz rozwój taniego budownictwa.

Tworzenie lub uzupełnianie infrastruktury socjalnej
 Tworzenie mieszkań socjalnych.

 Utworzenie Klubu Integracji Społecznej jako ośrodka wsparcia dla osób wykluczonych
społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem.

 Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy jako ośrodka wsparcia dla
osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem.

 Utworzenie Centrum Integracji Społecznej.

 Prowadzenie ośrodka aktywizującego środowisko lokalne w obrębie bloków socjalnych
„Centrum Wolanowska”.

 Tworzenie ośrodków wsparcia między innymi dla osób upośledzonych umysłowo.
 Przekształcenie placówki socjalizacyjnej „Słoneczny Dom” w placówkę
wielofunkcyjną, spełniającą standardy opieki i wychowania oraz standardy
świadczonych usług opiekuńczo – wychowawczych.
 Tworzenie różnych form rodzinnej opieki zastępczej oraz placówek opiekuńczo –
wychowawczych, interwencyjnych i resocjalizacyjnych:

 Przekształcenie placówki socjalizacyjnej „Słoneczny Dom” w mniejsze placówki
spełniające standardy w zakresie liczby dzieci – max. 30 miejsc w placówce.
 Tworzenie różnych form rodzinnej opieki zastępczej oraz placówek opiekuńczo –
wychowawczych, interwencyjnych i resocjalizacyjnych.
 Utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych.

 niespokrewnione rodziny zastępcze,

 Tworzenie i rozwój firm socjalnych.

 rodzinne domy dziecka,

 Utworzenie mieszkań chronionych, w szczególności dla wychowanków placówek
opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych, osób bezdomnych oraz
opuszczających zakłady karne.

 pogotowia rodzinne,
 świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, w tym z wyspecjalizowaną ofertą
świadczonej opieki i wychowania (dzieci upośledzone umysłowo i psychicznie chore)
na każdym osiedlu,

 Systematyczna likwidacja barier architektonicznych.
 Prowadzenie punktu poradnictwa dla osób niepełnosprawnych.
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 kluby młodzieżowe na każdym osiedlu,

 Prowadzenie punktu poradnictwa rodzinnego.

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,

 Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób upośledzonych umysłowo.

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,

 Reaktywacja punktu informacyjno – konsultacyjnego dla mniejszości romskiej oraz
uchodźców.

 schronisko dla nieletnich.
 Zwiększenie bazy noclegowej dla osób bezdomnych, w formie odrębnej placówki dla
rodzin.
 Utworzenie domu pomocy społecznej dla osób psychicznie chorych, upośledzonych
intelektualnie.
 Utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych.
 Tworzenie firm socjalnych.
 Utworzenie mieszkań chronionych, w szczególności dla wychowanków placówek
opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych, osób bezdomnych oraz
opuszczających zakłady karne.
 Systematyczna likwidacja barier architektonicznych.
 Zorganizowanie punktu poradnictwa rodzinnego.
 Utworzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla mniejszości romskiej oraz
uchodźców.

Stworzenie zintegrowanego systemu pomocy skierowanego ku całej rodzinie
oraz zwiększanie efektywności działań poszczególnych podmiotów
 Nawiązanie szerokiej współpracy z lokalnymi instytucjami oraz organizacjami o
charakterze publicznym i niepublicznym, w tym pozarządowymi i kościelnymi, w celu
wspólnego:

Stworzenie zintegrowanego systemu pomocy skierowanego ku całej rodzinie
oraz zwiększanie efektywności działań poszczególnych podmiotów
 Prowadzenie współpracy z lokalnymi instytucjami oraz organizacjami o charakterze
publicznym i niepublicznym, w tym pozarządowymi i kościelnymi, w celu wspólnego:
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 diagnozowania
istniejących
problemów,
niepełnosprawności, uzależnień,

w

szczególności

w

zakresie

 diagnozowania
istniejących
problemów,
niepełnosprawności, uzależnień,

w

szczególności

w

zakresie

 podejmowania działań na rzecz łagodzenia lub rozwiązywania istniejących problemów,

 podejmowania działań na rzecz łagodzenia lub rozwiązywania istniejących problemów,

 przygotowywania programów profilaktycznych i naprawczych,

 przygotowywania programów profilaktycznych i naprawczych,

 monitorowanie rodzin zagrożonych.

 monitorowanie rodzin zagrożonych.

 Wzajemna wymiana informacji w zakresie potrzeb osób i rodzin oraz form świadczonej
pomocy przez poszczególne podmioty.

 Wzajemna wymiana informacji w zakresie potrzeb osób i rodzin oraz form świadczonej
pomocy przez poszczególne podmioty.

 Tworzenie systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

 Realizacja programu budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

 Informowanie mieszkańców o przysługujących im prawach i uprawnieniach,
edukowanie prorodzinne.

 Informowanie mieszkańców o przysługujących im prawach i uprawnieniach,
edukowanie prorodzinne.

 Prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli poszczególnych instytucji i organizacji w celu
zwiększenie efektywności ich pracy.

 Prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli poszczególnych instytucji i organizacji w celu
zwiększenie efektywności ich pracy.

 Szersze włączanie organizacji pozarządowych i kościelnych w realizację zadań z
zakresu pomocy społecznej.

 Szersze włączanie organizacji pozarządowych i kościelnych w realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej.

 Tworzenie zespołów koordynacyjnych poszczególne działania profilaktyczne i
naprawcze w skład, których wchodzili przedstawiciele znaczących instytucji i
organizacji lokalnych. Kontynuacja prac zespołów już istniejących.

 Tworzenie zespołów koordynacyjnych poszczególne działania profilaktyczne
i naprawcze w skład, których wchodzili przedstawiciele znaczących instytucji
i organizacji lokalnych. Kontynuacja prac zespołów już istniejących.

 Budowanie zespołów interdyscyplinarnych w celu rozwiązywania problemów
indywidualnych rodzin oraz w zakresie rozwiązywania konkretnych problemów np.:
przemocy.

 Budowanie zespołów interdyscyplinarnych w celu rozwiązywania problemów
indywidualnych rodzin oraz w zakresie rozwiązywania konkretnych problemów
np.: przemocy.
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Działania natury społecznej w Radomiu, określone w wyżej wymienionych dokumentach,
realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, którego głównym (statutowym) zadaniem jest
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie osób
i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im
życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także doprowadzenie ich do
życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. Ośrodek poprzez swoją
działalność i poprzez wdrażanie różnych form pomocy dąży do złagodzenia trudnej sytuacji
osób i rodzin. Celem jest pomoc grupom wykluczonym społecznie oraz zapobieganie
marginalizacji osób i rodzin, poprzez ich społeczne aktywizowanie, psychiczne wzmacnianie
i mobilizowanie do podejmowania działań prowadzących po poprawy ich trudnych sytuacji.
Wszelkie działania są prowadzone przy współpracy z innymi instytucjami czy organizacjami
funkcjonującymi w Radomiu.
MOPS w Radomiu realizuje zadania gminne i powiatowe z zakresu pomocy społecznej, nadane
na mocy ustaw, zarówno własne, jak i obowiązkowe oraz z zakresu administracji rządowej.
Poniżej znajduje się wykaz działań społecznych o charakterze rewitalizacyjnym i działań
komplementarnych przeprowadzonych w latach 2004-2014, mających na celu: ożywienie
społeczne i gospodarcze oraz rozwiązanie problemów społecznych.
Głównym celem realizacji poniżej wyszczególnionych zadań była poprawa warunków i jakości
życia mieszkańców miasta oraz wyprowadzenie z trudnej sytuacji obszarów, wskazanych jako
najbardziej zdegradowane.
Są to przede wszystkim projekty realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Społeczny w
Radomiu, Gminę Miasto Radom oraz inne jednostki. W następnej kolejności wskazane zostały
zadania komplementarne, których realizacja miała na celu dopełnić osiągnięcie zakładanego
rezultatu, a więc wzrost atrakcyjności obszaru wskazanego jako zdegradowany oraz
zahamowanie wzrostu problemów społecznych.
Od 2008 roku MOPS realizował projekty systemowe pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji
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społecznej. Projekty były współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego:


w 2008 roku: Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (wartość projektu: 1 539 637
zł, w tym 1 377 975 zł dotacji; w projekcie uczestniczyły 293 osoby, głównie osoby
długotrwale bezrobotne);



w 2008 roku: Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie (wartość projektu:
897 123 zł, w tym 802 925 zł dotacji; działaniami z zakresu aktywnej integracji
objęte były 122 osoby).



w 2009 roku: Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (wartość projektu: 3 081 442
zł, w tym 2 757 890,59 zł dotacji; w projekcie udział wzięło 446 osób, głównie
osoby długotrwale bezrobotne);

Celem tych projektów było zwiększania aktywności społecznej i zawodowej korzystających
z pomocy Ośrodka (będących w wieku aktywności zawodowej, pozostających poza rynkiem
pracy) i ich najbliższego otoczenia.


w 2010 roku: Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (wartość projektu:
2 651 010,03 zł, w tym 2 372 653,98 zł dotacji; w projekcie udział wzięły 433
osoby, głównie osoby długotrwale bezrobotne);



w 2011 roku: Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (wartość projektu:
1 376 572,72 zł, w tym 1 238 164,68 zł dotacji; w projekcie udział wzięło 166 osób,
głównie osoby długotrwale bezrobotne).



w latach 2012-2014: Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (wartość projektu:
4 426 200,00 zł, w tym 3 961 449,00 zł dotacji). W projekcie w 2012 roku udział
wzięło 166 osób, a w 2013 roku 214 osób (ukończony przez 186 osób), w tym osoby
bezrobotne, niepełnosprawne i usamodzielniający się wychowankowie rodzin
zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
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Celem projektów było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej korzystających z
pomocy Ośrodka, będących w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
W ramach realizacji wskazanego projektu przeprowadzono następujące działania:


indywidualna, grupowa i rodzinna terapia psychologiczna,



warsztaty oraz treningi kompetencji i umiejętności społecznych,



indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,



warsztaty poszukiwania pracy,



rehabilitacja zdrowotna i turnusy rehabilitacyjne,



szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych,



kursy zawodowe.

Tabela 9 Podsumowanie realizacji projektów finansowanych z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki – wartości realizowanych projektów (zł)

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. +48 483 631 594 ● fax. +48 483 620 208
mpu@mpu.radom.pl

Strona 54 z 79

Działanie 6.2. Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i
samozatrudnienia

-

-

-

1 557 535,00

3 481 730,40

-

-

909 407,31
-

„Stop
bierności –
postaw na
aktywność”

Priorytet VII – Promocja integracji
społecznej

1 539 637,00
3 081 442,00
2 651 010,03
1 376 572,72

897 123,00
-

4 426 200,00

Działanie 7.2. Przeciwdziałanie
wykluczenie i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej, Poddziałanie
7.2.1. Aktywizacja zawodowa i
społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym

społeczna, Działanie 1.2. Systemowe
wsparcie instytucji pomocy i
integracji społecznej

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1.18 „Tworzenie i rozwijanie
standardów usług pomocy i
integracji społecznej”, Działanie 1.2
Wsparcie Instytucji Pomocy i
Integracji Społecznej

Priorytet I - Zatrudnienie
i Integracja Społeczna

„Aktywność szansą na
lepsze jutro”

Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 –
Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez powiatowe centra
pomocy rodzinie

„Rewitalizacja
młodych ludzi
- nasza
przyszłość”

Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 –
Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy
społecznej

„Radom – siła
w partnerstwie”

„Przedsiębiorczość,
kwalifikacje, praca
- wsparcie
szkoleniowo doradcze i
finansowe dla
Radomian
chcących
uruchomić
działalność
gospodarczą”
Priorytet VI Rynek
pracy otwarty dla
wszystkich

229 051,00
-

Od czerwca do listopada 2010 roku realizowany był projekt „Stop bierności – postaw
na aktywność” w ramach PO KL, priorytet VII – Promocja integracji społecznej:
 Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczenie i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym (wartość projektu: 229 051 zł, w tym 85% środków UE
i 15% z budżetu państwa).
Celem projektu było promowanie aktywnych postaw i zachowań prospołecznych wśród osób
w wieku aktywności zawodowej, pozostających poza rynkiem pracy w szczególności
długotrwale bezrobotnych. Był on skierowany od osób nieaktywnych zawodowo mieszkańców
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miasta, w szczególności długotrwale bezrobotnych. W ramach projektu zorganizowano 6
spotkań informujących o różnych formach aktywności społecznej, jednocześnie zachęcających
do ich podejmowania. W spotkaniach tych uczestniczyło 125 osób. Zorganizowana została
także konferencja „Stop bierności – postaw na aktywność”. Jej celem było uświadomienie
znaczenia aktywności w życiu człowieka, wskazanie różnych form aktywności, w tym
wolontariatu, samopomocy i działań obywatelskich. Uczestniczyły w niej 72 osoby. Przez cały
okres realizacji projektu funkcjonował punkt informacyjno-konsultacyjny oraz prowadzone
były działania promocyjno-informacyjne.
Od 1 marca 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku wdrażany był program „Radom – siła
w partnerstwie”, realizowany przez MOPS w partnerstwie z Caritas Diecezji Radomskiej w
ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji
społecznej”, Działanie 1.2 Wsparcie Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej, Priorytet I
Zatrudnienie i Integracja Społeczna POKL. Budżet projektu wynosił 909 407,31 zł, a jego
głównymi założeniami było wdrożenie:
 streetworking (realizuje Partner)
 praca socjalna (realizuje MOPS)
 partnerstwo lokalne (realizacja wspólna)
 oraz przetestowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności.
Projekt „Radom – siła w partnerstwie” jest częścią ogólnopolskiego projektu systemowego
realizowanego wraz z partnerami pozarządowymi przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
w Warszawie. W ramach zadań realizowane są szkolenia dla:
 15 osób bezdomnych przebywających w placówkach na terenie Radomia;
 4 pracowników socjalnych i 1 koordynatora pracowników socjalnych;
 4 streetworkerów i 1 koordynatora streetworkerów;
 indywidualne spotkania ze specjalistami dla osób bezdomnych (prawnik, psycholog,
terapeuta uzależnień, pedagog);
 superwizja dla 4 pracowników socjalnych.
Od 3 października 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku, Gmina Miasto Radom
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży „ARKA” realizowała projekt pt.:
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„Rewitalizacja młodych ludzi – nasza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego (wartość projektu: 1 557 535, 00 zł, w tym dofinansowanie:
1 401 781,00 zł): Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja
społeczna, Działanie 1.2. Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej.
Głównym celem programu rewitalizacji społecznej było zwiększenie do końca 2012 r.
aktywności społecznej i zawodowej młodzieży zamieszkującej na terenie objętym Lokalnym
Programem Rewitalizacji miasta Radomia na lata 2007-2013 przy modelowej współpracy
partnerskiej. Cele szczegółowe to:
 wyrównanie szans młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 zapobieganie przestępczości, patologii, przemocy i uzależnieniom;
 zwiększenie samooceny i wiary we własne siły i możliwości;
 zwiększenie aktywności;
 zwiększenie kompetencji i umiejętności życiowych i społecznych;
 wyposażenie w wiedzę i umiejętności w zakresie pokonywania codziennych
trudności;
 powrót do przerwanej edukacji;
 przygotowanie do wejścia na rynek pracy, poprzez określenie predyspozycji
zawodowych;
 zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy i wyposażenie
w niezbędne kompetencje i kwalifikacje zawodowe w okresie realizacji
programu, czyli do końca 2012 roku.
Cele osiągnięto poprzez pomoc młodym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
poprzez pokazanie im sposobów wyjścia z bezradności życiowej, zorganizowanie zajęć
edukacyjnych, społecznych, kulturalnych i informacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych
i pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania, utrwalających
pozytywne zmiany w myśleniu i zachowaniu. Projekt skierowany był do osób w wieku od 15
do 25 lat. Pierwszy blok skierowany został do 15 młodych matek, które ze względu na ciąże
przerwały edukację, a po urodzeniu dziecka miały trudność w określeniu swojej ścieżki
życiowej. Drugi blok został skierowany dla grupy 60 osób, które przerwały edukację bądź z
różnych powodów były zagrożone wykluczeniem społecznym.
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W latach 2011-2012 realizowany był projekt „Przedsiębiorczość, kwalifikacje, praca wsparcie szkoleniowo - doradcze i finansowe dla Radomian chcących uruchomić
działalność gospodarczą”, którego wartość wynosiła 3 481 730,40 zł i finansowany był z PO
KL (Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia). Projekt był skierowany do 65 osób zameldowanych
w Radomiu, które chciały uruchomić działalność gospodarczą w tym dla osób po 45 r ż.,
osób bezrobotnych od co najmniej 3 miesięcy, zwolnionych z przyczyn zakładu pracy, osób
niepełnosprawnych oraz osób pracujących, które, jeśli uzyskają decyzję o dofinansowaniu,
zrezygnują z zatrudnienia zwalniając miejsca pracy. Uczestnikom projektu zagwarantowano
kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe.
W latach 2004-2006 realizowany był projekt „Kobieta pracująca – aktywizacja zawodowa i
biznesowa bezrobotnych mieszkanek Radomia”, w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz
integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet).
Projekt był realizowany przez Gminę Miasto Radom w partnerstwie z Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Radomiu, Stowarzyszeniem Radomskim Centrum Przedsiębiorczości,
Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego
w Radomiu. Projekt został skierowany do 49 kobiet, bezrobotnych, o niskich, nieadekwatnych
do potrzeb rynku pracy lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.
W latach 2004-2014 realizowano także wiele innych projektów/programów, będących
komplementarnymi do projektów rewitalizacyjnych dotyczących sfery społecznej. Były to
przede wszystkim programy wspierające realizację zadań własnych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Radomiu, a także realizowane przez Gminę Miasto Radom skierowane
do określonej grupy ludzi zamieszkujących w Radomiu.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu:
W ramach zadań powiatu MOPS w Radomiu realizował „Program wyrównywania różnic
między regionami”. Jest to program celowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

Celem

strategicznym

programu
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jest

wyrównanie

szans

osób

niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w
dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Pomoc ze środków przeznaczonych na
realizację niniejszego programu może być udzielana w ramach następujących obszarów:


obszar A – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w sprzęt rehabilitacyjny,



obszar B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach
edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania,



obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,



obszar D – na likwidację barier transportowych,



obszar E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach
dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,



obszar F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej,



obszar G - na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych.

Gmina Miasto Radom przystąpił do programu w roku 2004, pozyskując środki z obszaru C
(w latach 2004-2007), który był przeznaczony dla pracodawców na dofinansowanie
wyposażenia nowych miejsc pracy, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pracodawca
zobowiązany był wówczas do zatrudnienia osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub
poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych przez Powiatowy Urząd
Pracy przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Był to program realizowany w związku z
realizacją zadania ustawowego „przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”
związanego z rehabilitacją zawodową. Miał ona na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej
uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie
jej korzystania z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. W poniższej tabeli znajduje
się zestawienie liczby utworzonych miejsc pracy w związku z realizacją Programu oraz
środków pozyskanych na ich utworzenie.
Tabela 10 Informacje o realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami”
w obszarze C
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2004

2005

liczba
utworzonych miejsc
pracy

82

20

środki (zł)

1 445 760,30

243 695,99

2006
umowy
podpisane z 7
pracodawcami

2007

1 026 688,00

438 830,95

27

W 2012 roku rozpoczęto realizację Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami
II – obszar G. Środki na jego realizacje pochodziły z PFRON. Zawarto 13 umów
z pracodawcami na refundację wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
Program został zrealizowany w 2013 roku, w kwocie w wysokości 508 000 zł.
W ramach rehabilitacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych organizowano także inne
formy pomocy takie jak np. udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub
rolniczej oraz organizowanie kursów, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji tych osób
oraz nabywanie nowych umiejętności.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6

5

2

1

1

11

7

22

23

11

b.d.

kwota
wypłaconych
pożyczek

236 000,00

200 000,00

60 000,00

40 000,00

2 953,13

252 000,00

182 000,00

555 000,00

liczba osób
skierowanych
na kursy

107

69

62

73

88

57

27

-

kwota
wypłaconych
środków na
kursy

59 820,00

53 362,00

73 133,00

84 920,18

42 345,80

32 002,00
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b.d.

-

-

b.d.

b.d.

-

300 000,00

2007

-

2006

684 000,00

2005

-

2004
liczba
zawartych
umów na
pożyczkę

74 360,60

Tabela 11 Informacje o udzielanych pożyczkach na rozpoczęcie działalności oraz
kursach

W ramach rehabilitacji społecznej (mającej na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym
uczestnictwo w życiu społecznym) MOPS udzielał dofinansowania m.in. na turnusy
rehabilitacyjne oraz warsztaty terapii zajęciowej. Celem tych warsztatów jest rehabilitacja
zmierzająca do wszechstronnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej,
sprawności psychofizycznych oraz przystosowania do życia w społeczeństwie. W 2004 roku w
Radomiu funkcjonowały 2 warsztaty terapii zajęciowej. 21 grudnia 2004 roku Gmina Miasto
Radom podpisała umowę na utworzenie trzeciego warsztatu, na którego adaptację
przeznaczono środki własne i środki z PFRON (łącznie 250 000 zł). W 2006 roku rozpoczęto
tworzenie kolejnych dwóch warsztatów terapii zajęciowej (na ich utworzenie przeznaczono
713 466,60 zł ze środków PRFON). Ponadto realizowane były zadania polegające na udzielaniu
dofinansowania na sport, kulturę, rekreację i turystykę (wycieczki, zawody sportowe, Dzień
Godności, ogniska dla osób niepełnosprawnych), dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny czy
likwidację barier komunikacyjnych/architektonicznych.
Środki na rehabilitację zawodową i społeczną MOPS otrzymywał z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Od 2000 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wdraża na terenie miasta Radomia
program Centrum Aktywności Lokalnej. Głównym celem tego programu jest aktywizacja
społeczności lokalnych i zakłada tym samym:
 powstanie silnych i zintegrowanych społeczności lokalnych,
 rozwój lokalnej solidarności i tworzenie więzów samopomocy,
 wzmacnianie integracji lokalnych grup obywatelskich,
 zaktywizowanie lokalnych instytucji samorządowych,
 budowanie tożsamości wspólnot lokalnych.
Od lipca 2003 roku MOPS posiada certyfikat Ośrodka CAL. W 2004 roku podejmowano wiele
działań na rzecz lokalnej społeczności. Były one prowadzone w oparciu o współpracę z innymi
podmiotami, które reprezentowały różne sektory życia społecznego. Koordynacją zajmowały
się Zespoły ds. Wspierania Aktywności Lokalnej, które zajmowały się organizacją lokalnych
wydarzeń tj.: festyny rodzinne, pikniki, wycieczki, rajdy, imprezy okolicznościowe czy zabawy
taneczne. W ramach Zespołów powoływane są koalicje na rzecz rozwiązywania konkretnych
problemów. Koalicje takie były także budowane dla rozwiązywania problemów rodzin w
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ramach programu „Rodzina w remoncie”. Celem tego programu było szerokie oddziaływanie
na rodziny znajdujące się w kryzysie. W przypadku stwierdzenia problemów powoływane są
specjalne zespoły interdyscyplinarne, które pomagają im rozwiązywać zdiagnozowane
problemy. Realizacja programu CAL to przede wszystkim aktywizowanie mieszkańców do
działania oraz włączanie ich do rozwiązywania lokalnych problemów. Mobilizacja
mieszkańców do działań odbywa się głównie poprzez inicjowanie grup samopomocowych,
obywatelskich czy inicjowanie działań wolontarystycznych.
Od 2000 roku przy Ośrodku funkcjonuje Klub Wolontariuszy „PRZYJACIELE”. Do Klubu
należą osoby, które wykazują chęć bezpłatnej pomocy innym osobom. Ponadto w ramach
mobilizowania ludzi do działania i pomocy innym działały różne grupy wsparcia:

Tabela 12 Liczba grup wsparcia

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

GRUPY
SAMOPOMOCOWE
– GRUPY
WSPARCIA
18
16
24
30
14
14
18
13
9
6
b.d.

GRYPY
OBYWATELSKIE

GRUPY
EDUKACYJNE

MINI KLUBY

GRUPPY
REKREACYJNE

26
32
13
10
4
11
b.d.

8
13
10
21
18
11
16
12
10
9
b.d.

7
9
5
2
3
3
4
3
3
2
b.d.

2
2
3
2
3
4
1
b.d.

Funkcjonowanie wyszczególnionych grup działania miało na celu:
 grupy wsparcia – wzmocnienie w pokonywaniu trudności, kierowane dla osób
bezrobotnych, rodzin wieloletnich, rodzin niepełnych i matek dzieci specjalnej
troski, a także od 2009 roku dla osób uzależnionych od alkoholu;
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 grupy obywatelskie – organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
Zajmowały się także estetyka osiedli;
 grupy edukacyjne – zwiększanie umiejętności w zakresie aktywnego
poszukiwania pracy, kierowane dla osób bezrobotnych, czy umiejętne
gospodarowanie budżetem kierowane dla wychowanków rodzin zastępczych;
 mini kluby – o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym, kierowane do seniorów,
osób niepełnosprawnych i ich rodzin, samotnych matek oraz osób bezrobotnych;
 grupy rekreacyjne – organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych.
Od 2004 roku kontynuowane były podjęte w latach wcześniejszych działania i projekty:
 Grupy przedszkolne tzw. minima programowe. Program ten był realizowany do
2005 roku. W 2004 roku objętych nim było 7 przedszkoli (60 uczestniczących
dzieci). W 2005 roku w związku z likwidacją przedszkoli realizowano go tylko
w jednej placówce. Celem programu było wspieranie rozwoju i kształtowanie
nawyków życia codziennego i pozytywnych postaw wśród dzieci w wieku od 3 do
5 lat, pochodzących z najuboższych rodzin.
 Świetlice i ogniska dla dzieci. Celem organizowanych świetlic było
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w wieku od 3 do 12 lat poprzez zabawy,
zajęcia wspomagające rozwój czy pomoc w odrabianiu lekcji.
Tabela 13 Informacje na temat świetlic i ognisk dla dzieci
liczba
świetlic
liczba
uczestniczących
dzieci

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

12

15

13

13

15

13

9

7

3

3

b.d.

235

260

230

250

260

160

90

90

65

57

b.d.

 Zajęcia wyrównawcze (zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży) – celem tego
projektu było zwiększanie wiedzy z zakresu języka polskiego, niemieckiego,
angielskiego, matematyki oraz rozwijanie zdolności artystycznych. W ramach zajęć
wyrównawczych organizowano także zajęcia zwiększające wiedzę na temat
profilaktyki uzależnień, kształtowanie u dzieci umiejętności prospołecznych,
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niwelowanie i zapobieganie agresji i przemocy. Projekt realizowany był do 2012
roku.

Tabela 14 Informacja na temat projektu: zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży
liczba
grup
liczba
uczestniczących
dzieci

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

9

3

7

7

9

6

7

6

4

-

b.d.

110

40

80

40

70

30

54

62

184

-

b.d.

 Bezpieczne przejście do szkoły „Mikołaje” – projekt, który miał na celu
zwiększanie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. Program jest realizowany
był w czasie roku szkolnego przez wolontariuszy zrzeszonych w Klubie
Wolontariusza „Przyjaciele” do 2011 roku. Przeprowadzaniem dzieci przez ulice w
pobliżu szkół w kolejnych latach zajmowały się osoby objęte programem prac
użytecznych.
 „Sport dla Jasie i Małgosi” – miał na celu zwiększanie oferty atrakcyjnego
spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat, poprzez
organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych. Projekt realizowany do 2006 roku.
 Zupa dla Jasia i Małgosi – akcja, która miała na celu dożywianie dzieci
z najuboższych rodzin w okresie wakacji. Posiłki dla dzieci fundowane są przez
radomskich restauratorów i właścicieli barów. Projekt realizowany do 2011 roku.
 Przeciw społecznemu wykluczeniu, praca na rzecz środowisk trudnych
„Bloki” – program zakłada aktywizację środowisk trudnych, najczęściej
wykluczonych przez innych i ma na celu ponowne ich włączenie do społeczności
osiedla lub miasta. Główny cel programu to zwrócenie uwagi na problemy tych
ludzi oraz zmotywowanie ich do włączenia się w działania na rzecz poprawy
swojego funkcjonowania np.: poprzez poprawę estetyki miejsca zamieszkania i ich
otoczenia, integrację z innymi mieszkańcami oraz zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci.
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 Radomskie Dni Godności – impreza kulturalno-sportowa będąca kontynuacją
działań podjętych w 2003 roku pod hasłem Radomskie Forum Integracyjne. Celem
działań było przełamywanie barier społecznych poprzez włącznie osób
niepełnosprawnych w życie społeczne i umożliwienie in uczestnictwa w zajęciach
kulturalnych, oświatowych, sportowych, samopomocowych i innych.
 Centrum „Wolanowska” – funkcjonuje w ramach MOPS od 2009 roku. Do jego
głównych zadań należało zapewnienie dzieciom i młodzieży z terenu osiedla opieki
wychowawczej w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych i pomocy
w

prawidłowym

rozwoju

osobowości.

Centrum

zajmowało

się

także

współorganizowaniem imprez o charakterze środowiskowym aktywizujących
społeczność lokalną. W ramach programu „Bloki” w 2013 roku mieszkańcy ul.
Mieszka I 15 prowadzili działania prowadzące do poprawy estetyki swojego
miejsca zamieszkania, które kontynuowali w 2014 roku. Na 2014 roku
zaplanowano

modernizację

terenów

rekreacyjno-sportowych

przy

ul.

Wolanowskiej 75 w ramach „Budżetu Obywatelskiego”.
Zgodnie z programem osłonowym Centrum „Wolanowska” na lata 2014-2020 celem głównym
jest działalności Centrum „Wolanowska” jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu
mieszkańców bloków socjalnych poprzez stymulowanie ich do aktywnego udziału w życiu
społecznym osiedla i miasta.
Od kwietnia 2005 roku, z uwagi na duży problem społeczny jakim są niedożywione dzieci,
MOPS wdrażał rządowy programu „Posiłek dla potrzebujących”. Na realizację tego
programu Ośrodek otrzymał dotację od Wojewody (w wysokości 1 794 000 zł), w związku
z czym zwiększyły się środki na zadania własne gminy na zapewnienie gorącego posiłku
w formie finansowej i naturze. Ośrodek otrzymywał także środki z funduszu
przeciwalkoholowego na dożywianie dzieci w świetlicach i na kolonie dla dzieci.
W latach 2005-2007 klienci domów dla bezdomnych byli objęci programem „Dostarczanie
żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2005”.
W 2006 roku rozpoczęto realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
przewidzianego na lata 2006 – 2009. Od 2009 roku kontynuowano realizację tego programu,
przewidzianego na lata 2006-2013. Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań
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własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia
posiłku osobom tego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych
wysokim poziomem bezrobocia. Niedożywienie dzieci jak również osób dorosłych wynika
najczęściej z trudnej sytuacji materialnej rodziny spowodowanej w dużej mierze sytuacją
zdrowotna, niepełnosprawnością, czy bezrobociem. Od 2014 roku realizowany jest program
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. W ramach programu udziale
jest wsparcie w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych osobom,
które spełniają kryteria otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.
Program finansowany jest ze środków własnych gminy oraz budżetu państwa.
W latach 2005-2008, na rzecz osób pozostających bez pracy realizowany był Miejski Program
Wsparcia Osób Bezrobotnych w Aktywnym Poszukiwaniu Pracy, który został przyjęty do
realizacji na sesji Rady Miejskiej 28 lutego 2005 roku. Gmina w związku z realizacją programu
przekazała środki na zakup biletów komunikacji miejskiej, by ułatwić bezrobotnym
poszukiwanie pracy.
W maju 2005 roku, w celu kompleksowego wsparcia dla osób z grup szczególnego ryzyka,
utworzono Klub Integracji Społecznej pod nazwą „Inkubator Społecznej Odnowy”. Jego
głównym celem jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz przygotowanie osób
zagrożonych tym zjawiskiem do uczestnictwa w życiu społecznym oraz powrotu na rynek
pracy, poprzez prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań na rzecz reintegracji
społecznej

i

zawodowej

osób

długotrwale

bezrobotnych (powyżej

24 miesięcy)

z wykształceniem podstawowym i zawodowym, w wieku powyżej 35 lat, korzystających
z pomocy społecznej od co najmniej 12 miesięcy. Na uruchomienie „Inkubatora Społecznej
Odnowy” MOPS otrzymał dotacje z Ministerstwa Polityki Społecznej (w wysokości 15 000
zł). W ramach Klubu organizowany były cykliczne szkolenia, w ramach których prowadzone
były zajęcia z zakresu psychoedukacji, edukacji nieformalnej, samokształcenia, aktywności
społecznej w środowisku lokalnym oraz aktywizacji zawodowej. Od czerwca 2005 do 2013
roku zrealizowano 9 edycji szkoleń, w których uczestniczyło łącznie 245 osób. Od listopada
2013 roku działała kolejna grupa, która liczyła 22 osoby.
27 marca 2006 roku uruchomiony został program prac społecznie użytecznych. Jego celem
jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych, które nie mają uprawnień do zasiłku
dla bezrobotnych i są korzystającymi z pomocy społecznej. Realizowany jest przez MOPS na
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zlecenie Gminy. W ramach prac społecznie użytecznych, osoby objęte tych programem
zajmowały się pracami remontowo-porządkowymi, przeprowadzaniem dzieci przez ulicę
w pobliżu szkół, pomaganiem w jadłodajniach czy przy organizacji imprez lokalnych.
Prace społecznie użyteczne to pozapomocowe zadanie zlecone przez Gminę Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej (realizowane w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz ustawę o pomocy społecznej). Corocznie do programu
typowane są osoby ze skierowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy, będące klientami
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby uczestniczące w programie świadczą usługi
w różnego typu jednostkach samorządowych oraz charytatywnych (m.in. placówkach
oświatowych,

jednostkach

pomocy społecznej,

placówkach

kulturalno-oświatowych,

sportowo-rekreacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, domach dziecka i innych). Wydatki
przeznaczane na realizację programu obejmowały: wypłatę zasiłków dla osób wykonujących
pracę w ramach programu, wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS osób
obsługujących zadanie oraz wydatki związane z wykonywaniem prac czyli np. zakup
odpowiedniego sprzętu czy kombinezonów roboczych. W poniższej tabeli zestawiono liczbę
osób uczestniczących w programie, jednostek w których świadczono usługi oraz wysokość
wydatków wykorzystanych na realizacje programu.
Tabela 15 Realizacja programu prac społecznie użytecznych – skala programu

Lata

Liczba osób
uczestniczących

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

349
328
420
477
425
387
393
332
b.d.

Liczba jednostek
w których świadczono
usługi – samorządowe i
charytatywne
52
36
62
82
87
91
97
90
b.d.

Gmina Miasto Radom:
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Wydatkowana kwota
[zł]
499 997,04
467 586,00
602 640,31
603 118,10
577 757,60
559 542,40
587 592,41
605 319,13
b.d.

 W latach czerwca 2013 do grudnia 2014 realizowany był projekt pt.: "Wracam do
pracy - wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego
i rodzinnego mieszkańców Radomia w latach 2012-2014" współfinansowany
z PO KL (Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie
rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego). Wartość projektu
wynosił 1 082 587,00 z, w tym dofinansowanie 920 198,95 zł. Cele projektu było
ułatwienie 50 rodzicom dzieci w wieku 0-3 lata zamieszkałych w Radomiu
zatrudnienia lub powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i
wychowaniem dzieci poprzez zapewnienie 35 bezpłatnych miejsc w żłobku
prowadzonym przez Gminę Miasta Radomia w okresie realizacji projektu.
 W latach 2013-2014 realizowany był projekt pn.: „Po prostu pracuj - aktywizacja
osób niepełnosprawnych z Radomia w latach 2013-2014”, którego wartość
wyniosła 414 937,24 zł i finansowany był PO KL (Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy). Celem projektu była
aktywizacja społeczno-zawodowa 10 niepełnosprawnych i poprawa dostępu do
zatrudnienia tych osób.
W latach 2013-2014 realizowany był projekt „Nowa szansa - aktywizacja
zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez zatrudnienia do
6 miesięcy”, którego celem była poprawa i dostosowanie kwalifikacji oraz
umiejętności 50 osób mieszkających w Radomiu, pozostających bez pracy (wartość
projektu 2 623 129,00 zł, PO KL, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki,
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie
8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie).

4. Charakterystyka dotychczasowego systemu kontroli i monitorowania
realizacji programów rewitalizacji; wnioski i rekomendacje na
potrzeby sporządzania nowych programów rewitalizacji
Każdy z analizowanych dokumentów, tj. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007 - 2013, Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Pionki 2005 - 2013, Lokalny
Program Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych dla Miasta Pionki, Lokalny Program
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Rewitalizacji Miasta Iłża, określa sposoby kontroli i monitorowania stopnia realizacji
postanowień Programu. Zaplanowany system monitoringu służyć ma ocenie stopnia realizacji
celów określonych w dokumencie.
W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007 - 2013 określony
został katalog wskaźników produktu, rezultatu i wskaźników oddziaływania, których
monitoring na poziomie całego Programu ma obrazować stopień realizacji założeń dokumentu
oraz efektywność całego procesu rewitalizacji. Wskaźniki te to:
 wskaźniki produktu:
 długość zmodernizowanych ulic i chodników w obszarach objętych
rewitalizacją;
 liczba nowopowstałej tzw. małej architektury: oświetlenie, ławki,
ławostoły;
 długość nowopowstałych ścieżek rowerowo - pieszych;
 powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej;
 powierzchnia budynków poddanych renowacji;
 powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych
rewitalizacji;
 powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej
na terenie zrewitalizowanym;
 liczba budynków poddanych renowacji;
 liczba budynków wyremontowanych na cele edukacyjne;
 wskaźniki rezultatu:
 powierzchnia terenów objętych rewitalizacją;
 liczba budynków zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym;
 powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku
realizacji projektu;
 powierzchnia terenów turystycznych, które stały się dostępne i bezpieczne
dla turystów i mieszkańców;
 liczba przestępstw w mieście;
 liczba prowadzonych działalności gospodarczych zlokalizowanych na
terenie zrewitalizowanym;
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 liczba

nowopowstałych

punktów

usługowych

na

terenach

rewitalizowanych;
 wskaźniki oddziaływania:
 wskaźnik bezrobocia;
 migracje z terenów poddanych rewitalizacji;
 liczba mieszkańców na terenach rewitalizowanych;
 liczba utrzymanych i nowopowstałych miejsc pracy na terenie
zrewitalizowanym;
 liczba utrzymanych i nowopowstałych punktów usługowych.
W dokumencie określono także katalog wskaźników globalnych, którymi są:
 wzrost liczby turystów na obszarze zdefiniowanym;
 liczba nowozatrudnionych w obszarze oddziaływania;
 spadek liczby popełnianych przestępstw;
 cena gruntów inwestycyjnych na obszarze inwestycyjnym;
 wzrost ceny gruntów inwestycyjnych;
 liczba

nowo

zarejestrowanych

podmiotów

gospodarczych

w

obszarze

oddziaływania;
 ogólna liczba pracujących w zdefiniowanym obszarze oddziaływania;
 liczba nowych miejsc pracy w zdefiniowanym obszarze oddziaływania.
Punktem wyjścia do oceny stopnia założonych efektów Programu Rewitalizacji jest monitoring
produktów i rezultatów zrealizowanych przedsięwzięć zaplanowanych w LPR. Zaplanowany
w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007 - 2013 system monitoringu
zakłada, że Program podlegał będzie corocznej ocenie stopnia realizacji określonych w
dokumencie. Ocena odbywać się miała na podstawie kart oceny sporządzanych dla każdego
projektu (wzór karty przedstawiono w załączniku do LPR). Jednostki odpowiedzialne za
realizację poszczególnych projektów zobligowane zostały do corocznego przygotowywania
kart oceny stopnia realizacji projektów (wraz z podaniem dokładnych wartości osiągniętych
wskaźników produktu i rezultatu) i przedkładania ich Prezydentowi Radomia. Założono, iż na
podstawie sporządzonych kart dla poszczególnych projektów, dwa razy w roku przygotowana
zostanie karta oceny stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji (której wzór także
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określono w załączniku do dokumentu), która następnie przedstawiona zostanie do
zatwierdzenia Prezydentowi oraz do informacji Rady Miejskiej.
W praktyce, zaplanowany system monitoringu, wdrożony został w niewielkim stopniu.

W

całym okresie programowania (2007 - 2013) częściowy monitoring przeprowadzony został
tylko raz (w 2012 roku). Oprócz tego monitoring stopnia realizacji zadań zaplanowanych w
LPR wykonany został dwa razy (w 2014 i w 2015 r.) po upływie okresu programowania
dokumentu. Jednostki odpowiedzialne za nadzór nad realizacją poszczególnych projektów w
zdecydowanej większości przypadków nie wywiązywały się z obowiązku przekazywania kart
oceny.
Skuteczny monitoring oceny stopnia realizacji założeń całego Programu Rewitalizacji
utrudniał także fakt, iż w kartach oceny, otrzymywanych od jednostek odpowiedzialnych
za nadzór nad projektami, wartości wskaźników produktu i rezultatu bardzo często
określane były w sposób nierzetelny i nieprecyzyjny lub nie były określane w ogóle.
Wskaźniki produktu i rezultatu w przypadku wielu projektów na etapie planowania
określone zostały w błędny sposób. W wielu przypadkach założono, iż stopień realizacji
projektu i osiągniętych dzięki niemu efektów oceniany będzie przy pomocy wskaźników
nie dających się w jednoznaczny i obiektywny sposób skwantyfikować.
W Lokalnym Planie Rewitalizacji Miasta Pionki 2005 - 2013 określono, że władze
Miasta Pionki na bieżąco informować będą mieszkańców miasta o postępach we wdrażaniu
Planu, zaplanowano także posiedzenia Komitetu Monitorującego (jednak bez określenia ich
częstotliwości). Założeniem systemu monitoringu było także informowanie mieszkańców za
pośrednictwem strony internetowej Gminy Miasto Pionki o posiedzeniach Komitetu
Monitorującego. W praktyce postanowienia te nie były realizowane.
W Lokalnym Planie Rewitalizacji Miasta Pionki 2005 - 2013 określono cztery grupy
wskaźników, których monitoring miał służyć ocenie stopnia założeń dokumentu:
 wskaźniki globalne:
 liczba przygotowanych gruntów inwestycyjnych;
 liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w obszarze
oddziaływania;
 liczba nowych miejsc pracy w zdefiniowanym obszarze oddziaływania;
 liczba nowozatrudnionych w obszarze oddziaływania;
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 wzrost liczby turystów na obszarze zdefiniowanym;
 wskaźniki produktu:
 długość zmodernizowanych ulic i chodników w obszarach objętych
rewitalizacją;
 liczba nowopowstałej tzw. małej infrastruktury: oświetlenie, ławki itp.;
 powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej;
 powierzchnia budynków poddanych renowacji;
 powierzchnia budynków poddanych termorenowacji;
 powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych
rewitalizacji;
 powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej;
 powierzchnia

odrestaurowanych

i

zrewitalizowanych

obiektów

dziedzictwa kulturowego;
 powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej
na terenie zrewitalizowanym;
 wskaźniki rezultatu:
 powierzchnia terenów objętych rewitalizacją;
 liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym;
 liczba ofert programowych w zakresie kultury i turystyki, rekreacji;
 liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami;
 powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku
realizacji projektu;
 natężenie ruchu.
 wskaźniki oddziaływania:
 wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych;
 liczba korzystających z ofert programowych w zakresie kultury i turystyki,
rekreacji;
 stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki;
 liczba

zarejestrowanych

podmiotów

gospodarczych

oddziaływania;
 liczba osób korzystająca z zmodernizowanej infrastruktury.
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w

obszarze

W celu oceny stopnia osiągnięcia zakładanych efektów, zobrazowanych za pomocą wyżej
wymienionych

wskaźników,

niezbędne

jest

prowadzenie

systematycznego

procesu

monitoringu, opartego głównie na sporządzaniu raportów z realizacji zaplanowanych
w programie rewitalizacji przedsięwzięć. Takie systematyczne działania w przypadku
Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pionki 2005 - 2013 nie były prowadzone.
W Lokalnym Programie Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych dla Miasta Pionki
zaplanowano proces systematycznej okresowej analizy i oceny skuteczności podejmowanych
działań. Nie określono jednak szczegółów tego systemu, częstotliwości przeprowadzania
monitoringu, zasad sporządzania raportów. Ze względu na brak charakterystyki planowanego
systemu monitoringu dokumentu, nie można dokonać rzetelnej oceny skuteczności jego
wdrożenia. Z informacji uzyskanych w Urzędzie Miejskim w Pionkach wynika jednak, że taki
monitoring stopnia realizacji postanowień Programu nie był prowadzony. W dokumencie nie
określono katalogu wskaźników, za pomocą których mógłby zostać zmierzony stopień
osiągnięcia celów.
W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Iłża określono katalog wskaźników,
w oparciu o który prowadzona miała być ocena efektów zaplanowanych działań. Na katalog
ten składają się następujące wskaźniki:
 wskaźniki produktu:
 liczba nieruchomości poddanych rewitalizacji w poszczególnych obszarach
objętych rewitalizacją;
 długość i powierzchnia wyremontowanych i przebudowanych chodników i
dróg;
 liczba zrewaloryzowanych obiektów infrastruktury społecznej;
 liczba obiektów (nieruchomości) wystawionych na sprzedaż;
 liczba nieruchomości objętych rewitalizacją;
 długość wykonanej sieci kanalizacyjnej;
 długość wykonanej sieci wodociągowej;
 długość wykonanych sieci cieplnych;
 liczba nowych punktów oświetleniowych;
 liczba zmontowanych kamer służących do monitoringu otoczenia;
 liczba przestępstw;
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 wskaźniki rezultatu;
 powierzchnia objęta rewitalizacją;
 nowe powierzchnie przeznaczone na cele społeczne, turystyczne i
kulturalne;
 liczba nowych miejsc noclegowych;
 nowa powierzchnia usługowa na terenie objętym rewitalizacją;
 liczba nowych miejsc pracy;
 liczba nowych miejsc parkingowych;
 liczba zlikwidowanych kuchni i pieców węglowych;
 wskaźniki oddziaływania:
 wskaźnik bezrobocia;
 liczba ludności na terenach objętych rewitalizacją;
 wzrost natężenia ruchu turystycznego (liczby turystów odwiedzających
miasto);
 redukcja tzw. niskiej emisji;
 liczba nowopowstałych przedsiębiorstw i działalności gospodarczych
zlokalizowanych na zrewitalizowanym terenie.
W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Iłża określono, że za monitoring i wdrażanie
postanowień dokumentu odpowiada Burmistrz Miasta Iłży pod nadzorem Rady Miejskiej.
Burmistrz swe zadania w tym zakresie realizować miał przy pomocy "Horyzontalnego zespołu
zadaniowego do spraw rewitalizacji" i pracowników poszczególnych referatów Urzędu
Miejskiego. W ramach monitoringu zaplanowano bieżącą ocenę stopnia wdrażania
poszczególnych zadań, sporządzanie rocznych raportów z wdrażania LPR oraz dokonanie
oceny po zakończeniu realizacji programu. Ocena realizacji planu miała być prowadzona
w dwóch aspektach: finansowym (na podstawie półrocznych sprawozdań i raportów
z wykonania planów przychodów i rozchodów, będących efektem podjętych działań)
i merytorycznym (na podstawie raportów i sprawozdań). Ocena LPR miała być dokonywana
każdorazowo na zakończenie roku budżetowego. W praktyce monitoring Lokalnego Programu
Rewitalizacja Miasta Iłża nie był prowadzony - nie sporządzano raportów i sprawozdań z
realizacji działań, nie dokonywano oceny stopnia osiągnięcia celów Programu.
Wspólnymi wskaźnikami dla wszystkich wskazanych wyżej Programów są:
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 Wskaźniki produktu:
 Długość zmodernizowanych dróg i chodników w obszarach objętych
rewitalizacją;
 Wskaźniki rezultatu:
 Powierzchnia terenów objętych rewitalizacją;
 Wskaźniki oddziaływania:
 Wskaźnik bezrobocia
Podsumowując, punktem wyjścia do planowania skutecznego systemu monitoringu
Lokalnego Programu Rewitalizacji jest prawidłowe określenie katalogu wskaźników osiągnięć
realizowanych działań. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe rozdzielenie
wskaźników produktu i rezultatu. Produkt jest bezpośrednim, materialnym efektem
przedsięwzięcia mierzonym konkretnymi wielkościami (np. długość drogi, nośność, liczba
budynków poddanych renowacji, liczba nowych produktów/usług, liczba wdrożonych
technologii). Rezultat natomiast to bezpośredni wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na
otoczenie społeczno - ekonomiczne uzyskany w trakcie i po realizacji projektu (np. skrócenie
czasu dojazdu, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń). Przeprowadzona analiza zaplanowanego
i wdrożonego (w niewielkim stopniu) procesu monitoringu pokazała, że o ile wskaźniki
produktu w Lokalnych Programach Rewitalizacji JST ROF były w znaczącej mierze
prawidłowo zaplanowane, tak stworzenie prawidłowego katalogu wskaźników rezultatu było
problematyczne. W wielu przypadkach jako wskaźniki rezultatu zaplanowano mierniki
obrazujące produkt (materialny efekt), a nie skutek. Jako rezultat błędnie określano np.
powierzchnię zrewitalizowanych obszarów, liczbę utworzonych miejsc parkingowych, liczbę
dostępnych ofert programowych. Prawidłowo określonemu wskaźnikowi produktu powinien
odpowiadać wskaźnik rezultatu obrazujący skutek osiągnięty dzięki realizacji projektu, np.
długości zmodernizowanej drogi (produkt) odpowiada skrócenie czasu przejazdu (rezultat) lub
zmniejszenie emisji spalin (rezultat); liczbie zaadaptowanych obiektów na cele kulturalne
(produkt) odpowiada liczba osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych (rezultat) lub
liczba utworzonych miejsc pracy (rezultat).
Bardzo często popełnianym błędem na etapie planowania wskaźników osiągnięć realizacji
celów, w szczególności na poziomie projektów, był wybór wskaźników, których nie da się
w sposób jednoznaczny i obiektywny skwantyfikować.
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Ocena stopnia realizacji tego typu wskaźników mogłaby zostać przeprowadzona jedynie w
sposób uznaniowy, subiektywny, co jest rzeczą niedopuszczalną. Przykładem tak błędnie
zaplanowanych wskaźników osiągnięć w przeanalizowanych dokumentach są np. wskaźniki:
zagospodarowania czasu na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży zamieszkujących
okoliczne osiedla (%), zrównoważenie ekosystemu (%), zwiększone walory przyrodnicze (%),
skuteczniejsza działalność organizacji pozarządowych (%), wyeliminowanie zagrożeń dla
mieszkańców (%), zmniejszenie ryzyka dewastacji budynku (%).
Rekomenduje się ograniczenie planowanego katalogu wskaźników do kilku, jednak
określonych w prawidłowy sposób (z uwzględnieniem powyżej zamieszczonych uwag)
z pełną możliwością ich jednoznacznej kwantyfikacji. Prawidłowy dobór nawet
niewielkiej liczby mierników, umożliwi bowiem bardziej miarodajny monitoring niż
rozbudowany ich katalog zawierający wskaźniki, cechujące się brakiem możliwości
obiektywnej mierzalności.
Dobre praktyki wyznaczania właściwie dobranych wskaźników produktu i rezultatu dla
danej kategorii inwestycji stosowane są w przypadku inwestycji ubiegających się o
dofinansowanie z funduszy UE. Przeprowadzona analiza pokazała, że w przypadku
projektów współfinansowanych ze środków UE katalog wskaźników określony był w
prawidłowy sposób (z prawidłowym podziałem na produkty i rezultaty). Katalog ten
bardzo często ograniczony był do 2 – 3 wskaźników.
Największy problem z prawidłowym określeniem katalogu wskaźników dotyczył
projektów zrealizowanych ze środków własnych. W tym przypadku bardzo często
podawano dużą liczbę wskaźników, z których większość nie pozwalała na obiektywną
kwantyfikację. Stąd rekomendacja ograniczania ilości wskaźników jedynie do tych w
pełni mierzalnych, najlepiej obrazujących efekt realizacji danego projektu.
Chcąc rzetelnie monitorować postęp realizacji Programu Rewitalizacji należy zatem
stworzyć taki katalog wskaźników, który w całości cechował się będzie możliwością
obiektywnej kwantyfikacji.
Ze względu na to, iż w większości analizowanych przypadków zaplanowane procesy
monitoringu nie zostały w ogóle wdrożone lub zostały wdrożone jedynie w części, trudno
ocenić ich skuteczność (w zaplanowanej formie). Wydaje się jednak, iż założenie dokonywania
okresowej kontroli postępów w realizacji celów dokumentu w formie sprawozdań i raportów
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opartych na kartach oceny stopnia realizacji przedsięwzięć, jest jak najbardziej prawidłowe.
Kontrola taka powinna być prowadzona systematycznie. Zaleca się roczne okresy
sprawozdawcze. Na podstawie przedstawionych kart oceny stopnia realizacji przedsięwzięć,
należy systematycznie dokonywać szacowania wartości, określonych na poziomie Programu,
wskaźników produktu i rezultatu.
Głównym problemem monitoringu Lokalnych Programów Rewitalizacji poddanych analizie
nie był błędnie zaplanowany proces oceny, lecz brak realizacji jego elementów.

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. +48 483 631 594 ● fax. +48 483 620 208
mpu@mpu.radom.pl

Strona 77 z 79

Załączniki graficzne:
1. Rozmieszczenie obszarów przeznaczonych do rewitalizacji w Radomiu
2. Rozmieszczenie obszarów przeznaczonych do rewitalizacji w Iłży
3. Rozmieszczenie obszarów przeznaczonych do rewitalizacji w Pionkach
4. Analiza dostępności usług publicznych w Radomiu
5. Analiza dostępności usług publicznych w Iłży
6. Analiza dostępności usług publicznych w Pionkach
7. Analiza dostępności usług publicznych w Skaryszewie
8. Rozmieszczenie dotychczasowych działań w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i
modernizacji budynków w Radomiu;
9. Rozmieszczenie dotychczasowych działań rewitalizacyjnych realizowanych przez
podmioty niepubliczne w Radomiu;
10. Rozmieszczenie dotychczasowych działań w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i
modernizacji budynków w Iłży;
11. Rozmieszczenie dotychczasowych działań w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i
modernizacji budynków w Pionkach.

Opracowanie nie uwzględnia map z zaznaczonymi działaniami społecznymi (miękkimi),
z uwagi na fakt, że działania te nie były dedykowane dla mieszkańców konkretnych obszarów
na terenie miasta. Jako działania statutowe gminy z zakresu polityki społecznej realizowane
były systemowo na obszarze całej gminy.
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