Sprawozdanie z monitorowania postępu w realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2015
L.p.

Oznaczenie celu
operacyjnego

Nazwa wskaźnika

Wykonanie na koniec roku 2015

Uwagi

Plan na koniec roku 2016

Uwagi

Propozycja zmiany /
rezygnacji ze wskaźnika

I. Środowisko naturalne i kulturowe
I.1 Poprawa stanu środowiska naturalnego i kulturowego oraz ochrona ich zasobów

1

Liczba pozostałych do usunięcia dzikich
wysypisk odpadów

0

Usunięto 16

100%

-

Propozycja zmiany nazwy
wskaźnika na: Procent
usuniętych dzikich wysypisk
odpadów w stosunku do
zgłoszonych

2

Spadek liczby szamb spowodowany
podłączeniem do sieci kanalizacyjnej lub
zamianą na przydomową oczyszczalnię
ścieków

-142

-

-50

-

-

3

Procentowy wskaźnik decyzji o budowie
szamba w stosunku do innych –
proekologicznych rozwiązań

13

Ilość wydanych decyzji o budowie
szamba

-

-

Propozycja zmiany nazwy
wskaźnika na: Liczba
zrealizowanych inicjatyw i
inwestycji proekologicznych

Liczba budynków mieszkalnych oraz
niemieszkalnych podłączonych w danym roku
do kanalizacji sanitarnej

242

-

100

-

-

Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej w
km (bez przykanalików) - stan na koniec roku

176,6

-

179,6

-

-

-

-

-

-

Brak możliwości ustalenia
wartości. Proponuje się
rezygnację ze wskaźnika

110

-

130

-

-

7

Na 60 firm biorących udział w
ankiecie odpowiedziało 13

9

Na 60 firm biorących udział w ankiecie
odpowiedziało 13

-

4

I.1.1 Ograniczenie
negatywnego wpływu
człowieka na
środowisko naturalne,
przeciwdziałanie
przyczynom i eliminacja
źródeł jego
zanieczyszczenia.

5

Liczba oddanych do użytku w danym roku
przydomowych oczyszczalni ścieków

6

Liczba gospodarstw domowych i
przedsiębiorstw w danym roku, która
zamieniła piece i kotły węglowe na kotły
spalające bardziej ekologiczne paliwa (gaz,
biomasa, pelety), pompy ciepła lub
podłączyła się do miejskiej sieci
ciepłowniczej

7

I.1.2 Wzrost częstości
uwzględniania interesu
Liczba podmiotów publicznych i prywatnych,
środowiska naturalnego
które wdrożyły w danym roku programy,
w działalności
procedury lub działania proekologiczne
podmiotów publicznych
i prywatnych.

I.1.3 Osiągnięcie we
wskazanych terminach
8
odpowiednich
poziomów ograniczenia
masy odpadów
komunalnych
ulegających
9
biodegradacji
kierowanych na
składowisko oraz
zwiększenie poziomu
recyklingu i odzysku
10
odpadów zebranych
selektywnie.

11

Dopuszczalny poziom masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania w danym
roku w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r. [%]

18,89%

-

45,00%

-

-

Poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia - papier, metal, tworzywa
sztuczne, szkło [%]

23,30%

-

18,00%

-

-

Poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi
metodami - inne niż niebezpieczne odpady
budowlane i rozbiórkowe [%]

75,25%

-

42,00%

-

-

35,0 tys. zł. / 1

Zakres prac obejmuje bieżące
utrzymanie czystości,
porządkowanie obiektów i ich
bezpośredniego otoczenia, ze
szczególnym uwzględnieniem świąt
oraz rocznic wydarzeń
historycznych upamiętnionych
pomnikami oraz dofinansowanie
udzielane wnioskodawcom na
remont i modernizację obiektów
wpisanych do rejestru zabytków

30,0 tys. zł. / 1

Zakres prac obejmuje bieżące
utrzymanie czystości, porządkowanie
obiektów i ich bezpośredniego
otoczenia, ze szczególnym
uwzględnieniem świąt oraz rocznic
wydarzeń historycznych
upamiętnionych pomnikami oraz
dofinansowanie udzielane
wnioskodawcom na remont i
modernizację obiektów wpisanych do
rejestru zabytków

Propozycja zmiany nazwy
wskaźnika na: Nakłady na
utrzymanie i pielęgnację
obiektów kultury wskazanych
w GEZ, pomników i miejsc
pamięci narodowej w danym
roku / liczba obiektów kultury
wskazanych w GEZ, pomników
i miejsc pamięci narodowej
wobec których w danym roku
podjęto działania renowacyjne

141

Poszerzony zakres wynika z
Gminnej Ewidencji Zabytków,
przyjętej Zarządzeniem Nr
IV/67/2015 Prezydenta Miasta z
dnia 05.02.2015r. oraz uchwały Nr
XIX/117/2015 Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z
dnia28.09.2015r. przyjmującej
Gminny program opieki nad
zabytkami miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego na lata 2015 2018; wartości wskazane we
wskaźniku to liczba zabytków
wynikająca z ewidencji gminnej
(obiekty i układy urbanistyczne)

0

-

-

1 / 148

Liczba obiektów wynikająca z GEZ
oraz rejestru zabytków WKZ

1 / 148

Liczba obiektów wynikająca z GEZ oraz
rejestru zabytków WKZ

Propozycja zmiany nazwy
wskaźnika na: Liczba
zmodernizowanych /
wyremontowanych obiektów
kultury w danych roku

Nakłady na utrzymanie i pielęgnację zasobów
kultury w danym roku, liczba obiektów
dziedzictwa kulturowego wobec których w
danym roku podjęto działania renowacyjne

I.1.4 Poprawa stanu
zewidencjonowanych
obiektów dziedzictwa
kulturowego i dbałość o
jego utrzymanie oraz
włączanie kolejnych
obiektów stanowiących
wartościową spuściznę
kultury społeczeństwa Liczba nowo włączonych w danym roku
miasta
do programowej obiektów dziedzictwa kulturowego do
12
ochrony zasobów
katalogu obiektów objętych ochroną
kulturowych.

13

Liczba przeznaczonych do renowacji
obiektów w stosunku do ich całkowitej liczby

II. Gospodarka i infrastruktura
II.1. Wzrost udziału inwestycji przemysłowych i zwiększenie stopnia zróżnicowania branżowego w gospodarce miasta przy równoczesnej jej orientacji na priorytety określone w Strategii Europa 2020

14

II.1.1 Przyrost liczby
inwestycji
przemysłowych,
zwłaszcza
odpowiadających
priorytetom Strategii
Europa 2020.

Liczba nowych inwestycji przemysłowych
powstałych na terenie miasta w danym roku,
w tym odpowiadających priorytetom Strategii
Europa 2020

15

II.1.2 Osiągnięcie
Liczba nowopowstałych, miejsc pracy w
znaczącego przyrostu
danym roku w związku z nowymi
liczby trwałych miejsc
inwestycjami na terenie miasta
pracy.

16

Udział źródeł odnawialnych w całkowitej
produkcji energii w sektorze publicznym

17

Ilość zaoszczędzonej energii w danym roku w
sektorze publicznym dzięki inwestycjom i
innym inicjatywom zmniejszającym zużycie
energii

18

19

II.1.3 Zmniejszenie
energochłonności
gospodarki miasta oraz
zwiększenie udziału
odnawialnych źródeł
energii (OZE) w jej
Procent odpadów podlegających konwersji w
produkcji i
energię
wykorzystaniu na
terenie miasta.

Liczba nowych instalacji OZE w danym roku
oraz ich moc

2

-

4

-

-

74

-

300

-

-

0%

-

0%

-

Propozycja zmiany nazwy
wskaźnika na: Udział źródeł
odnawialnych w całkowitej
produkcji energii w sektorze
JST

27.533,89 GJ/rok ; 1 777,25 MWh/rok

Dane z raportów przesyłanych do
NFOŚiGW, obejmujących projekty
termomodernizacji i oświetlenia
ulicznego

27 tys. GJ/rok ; 1.7 tys. MWh/rok

Dane z raportów przesyłanych do
NFOŚiGW, obejmujących projekty
termomodernizacji i oświetlenia
ulicznego

-

0,00%

Od 01.01.2016 r. ustawa nakłada
obowiązek na RIPOK-i oddawania
odpadów kalorycznych do
przetworzenia na tzw. „paliwa
alternatywne” wykorzystywane
następnie np. przez cementownie w
procesie produkcyjnym lub zakłady
energetyczne

21,00%

-

-

0

Brak danych

0

-

Propozycja zmiany nazwy
wskaźnika na: Liczba nowych
instalacji OZE w danym roku
oraz ich moc w sektorze JST

II.1.4 Zwiększenie
stopnia zróżnicowania
branżowego oraz
20
innowacyjności
gospodarki miasta przy
równoczesnym
zachowaniu branż
tradycyjnych, poprzez
tworzenie sprzyjających
warunków dla
przedsiębiorczości, w
21 tym przede wszystkim
sektora MŚP oraz
powiązanie jej z
sektorem B+R.

Liczba firm z sektora wiedzy i innowacji które
rozpoczęły działalność na terenie miasta w
danym roku

2

-

1

-

-

Liczba firm, które wdrożyły innowacje
produktowe, procesowe, organizacyjne lub
marketingowe w danym roku (ankieta), liczba
firm która podjęła współpracę z sektorem
B+R w danym roku

10 / 5

Na 60 firm biorących udział w
ankiecie odpowiedziało 13

11 / 6

Na 60 firm biorących udział w ankiecie
odpowiedziało 13

-

II.2. Zwiększenie dostępności i poprawa stanu infrastruktury służącej zrównoważonemu rozwojowi miasta oraz aktywizacja obszarów zdegradowanych i niezagospodarowanych

22

23

24

25

26

II.2.1 Zwiększenie
odsetka powierzchni
miasta objętej
Procent powierzchni miasta objętej
miejscowymi planami
miejscowymi planami zagospodarowania
zagospodarowania
przestrzennego
przestrzennego –
harmonijny rozwój i ład
przestrzenny.

II.2.2 Utrzymanie co
najmniej
dotychczasowego
poziomu wydatkowania
środków finansowych
na budowę,
przebudowę i remonty
dróg oraz infrastruktury
technicznej, w tym
sieciowej.

18,87%

-

18,87%

-

-

14.810,5 tys. zł

-

18.918,1 tys. zł

-

Propozycja zmiany nazwy
wskaźnika na: Wydatki
inwestycyjne, remontowe oraz
konserwacyjne w danym roku

Procentowy udział wydatków na inwestycje i
remonty infrastruktury w ogóle wydatków
budżetowych w danym roku

8,10%

-

9,80%

-

-

Kwota wydatków na rozbudowę infrastruktury
sieciowej w danym roku dokonanych przez
spółki komunalne

4.842,3 tys. zł

-

3.056,0 tys. zł

-

-

Kwota środków budżetowych wydatkowanych
na budowę, przebudowę i remonty dróg oraz
infrastruktury technicznej w danym roku

Kwota środków finansowych wydatkowana w
danym roku na realizację projektów w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji

II.2.3 Zwiększenie
zaangażowania
samorządu i objęcie
stosowną interwencją
publiczną obszarów
Liczba projektów w ramach LPR
problemowych,
27
zrealizowanych w danym roku
zdegradowanych i
niezagospodarowanych
na terenie miasta.
28

Wskaźniki określone w lokalnym programie
rewitalizacji miasta

0 tys. zł

0

-

0 tys. zł

Program Rewitalizacji nie został
opracowany; uchwalenie Programu
Rewitalizacji planowane jest na IV
kwartał 2016 roku

0

-

Propozycja zmiany nazwy
wskaźnika na: Kwota środków
finansowych wydatkowana w
danym roku na realizację
projektów w ramach Programu
Rewitalizacji
Brak możliwości wskazania konkretnej
Propozycja zmiany nazwy
kwoty z uwagi na tocząca się procedurę
wskaźnika na: Liczba
wyboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych
i uchwalania Programu Rewitalizacji projektów w ramach Programu
Rewitalizacji zrealizowanych w
danym roku
Propozycja zmiany nazwy
wskaźnika na: Wskaźniki
określone w Programie
Rewitalizacji miasta

II.2.4 Efektywne
wykorzystanie
specyficznych
terytorialnie
29
potencjałów
rozwojowych miasta
oraz współutworzonego
z nim Obszaru
Strategicznej
Interwencji (OSI)
obejmującego powiaty:
30
ostrowiecki,
starachowicki i
skarżyski wraz z ich
miastami – siedzibami i
budowa zdolności do
przyciągania
31 zewnętrznych zasobów
dla kreowania wzrostu
oraz zatrudnienia na
OSI.

Wzrost liczby inwestycji prywatnych i
publicznych oraz zatrudnienia w mieście w
wyniku realizacji projektów w ramach OSI w
danym roku

0

Liczba projektów realizowanych w ramach
OSI w danym roku, których beneficjentami są
osoby z grup objętych wsparciem z EFS

0

Liczba beneficjentów objętych wsparciem z
EFS udzielonym dzięki realizacji projektów w
ramach OSI w danym roku

0

0

W 2015 r. nie zostały ogłoszone
nabory na projekty w ramach
obszarów strategicznych
interwencji

0

-

W 2016 r. nie planuje się naborów na
projekty w ramach obszarów
strategicznych interwencji

0

-

-

III. Sfera społeczna
III.1 Ograniczenie skali niekorzystnych zjawisk społecznych występujących na terenie miasta
Liczba osób bezrobotnych w mieście na
koniec danego roku

32

III.1.1 Zmniejszenie
bezrobocia.
33

34

III.1.2 Zahamowanie
spadkowego trendu
liczby mieszkańców
miasta.

Liczba podmiotów ekonomii społecznej w
mieście oraz osób zatrudnionych w tym
sektorze na koniec danego roku

Liczba mieszkańców miasta na koniec
danego roku

4.082

-

Zakłada się osiągnięcie niższego
poziomu osób bezrobotnych na terenie
miasta

-

-

1 / 128

-

2 / 140

-

Propozycja zmiany nazwy
wskaźnika na: Liczba
podmiotów ekonomii
społecznej współpracujących z
gminą Ostrowiec Świętokrzyski
/ liczba osób zatrudnionych w
tym sektorze na koniec danego
roku

69.257 / 56.546

Liczba mieszkańców / Dane z
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

69.014 / 56.546

-

-

35

STRAŻ MIEJSKA: ujawnione wykroczenia 5.386, grzywny - 1.153, inne środki
oddziaływania wychowawczego, w tym
pouczenia - 4.039, sprawy skierowane do Sądu
Rejonowego - 113, sprawy przekazane innym
organom i instytucjom - 81; POLICJA:
przestępstwa: kradzież mienia - 325, kradzież
samochodu - 4, kradzież z włamaniem - 141,
rozbój i wymuszenia rozbójnicze - 27, bójki lub
Liczba przestępstw i wykroczeń popełnionych
pobicia - 15, uszkodzenie mienia - 68,
w mieście w danym roku
uszczerbek na zdrowiu - 27, przestępczość
gospodarcza - 524, inne - 726; wykroczenia
III.1.3 Ograniczenie
przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu
zjawisk patologicznych
- 665, urządzeniom użytku publicznego - 334,
oraz przestępczości
obyczajności publicznej - 623, ustawie o
trapiących społeczność
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
miasta.
alkoholizmowi - 2.408, bezpieczeństwu osób i
mienia - 51, mieniu - 1.475, bezpieczeństwu i
porządkowi komunikacji - 15.803

36

Liczba osób zgłoszonych na leczenie z
choroby alkoholowej do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
danym roku

37

Liczba osób objętych leczeniem lub
interwencją medyczną w związku z
zażywaniem narkotyków i środków
odurzających w danym roku

38

Liczba beneficjentów pomocy społecznej w
danym roku

39

Wartość pomocy społecznej przypadająca na
jednego beneficjenta tej pomocy w danym
roku

III.1.4 Poprawa
efektywności pomocy
społecznej.
40

Liczba osób uczestniczących w programach
profilaktycznych i aktywizacyjnych

-

Zakłada się osiągnięcie niższego
poziomu poszczególnych wskaźników

-

-

181 (1793)

W nawiasie liczba osób
uczestniczących w programach
profilaktycznych z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi

180 (1700)

W nawiasie liczba osób
uczestniczących w programach
profilaktycznych z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi

-

9 (2157)

W nawiasie liczba osób
uczestniczących w programach
profilaktycznych z zakresu
przeciwdziałania narkomanii

12 (2000)

W nawiasie liczba osób
uczestniczących w programach
profilaktycznych z zakresu
przeciwdziałania narkomanii

-

4.014

-

4.000

-

-

2.839,11 zł

-

2.169,02 zł

-

-

Profilaktyka – 297; Aktywizacja: 30 dzieci
świetlica środowiskowa, 80 Seniorów z
Osiedlowego Klubu Aktywnych Seniorów, 1259
Gminne Centrum Informacji; 278 osób w wieku
produkcyjnym przeszkolonych w ramach
projektów, 240 Seniorów przeszkolonych w
ramach projektu, 500 osób w ramach Centrum
Wsparcia Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,
16 podmiotów w Centrum Aktywności
Obywatelskiej (ponad 1500 członków tych
organizacji), ponad 100 osób przeszkolonych z
zakresu przedsiębiorczości

-

Profilaktyka – 366 osób; Aktywizacja –
1.000 osób

-

-

III.2 Poprawa stanu zdrowia, jakości życia, konkurencyjności i adaptacyjności na rynku pracy oraz stopnia integracji społecznej mieszkańców

41

42

43

44

III.2.1 Poprawa
warunków życia i
sytuacji materialnej
mieszkańców
zdegradowanych
obszarów miasta
poprzez ich
zaktywizowanie i
wykorzystanie
potencjału
rozwojowego.

Liczba gospodarstw domowych
przyłączonych do kanalizacji, sieci gazowej
oraz ciepłowniczej w danym roku w wyniku
realizacji programu rewitalizacji miasta

0

Liczba mieszkańców zaktywizowanych
zawodowo i społecznie na rewitalizowanym
obszarze w danym roku w wyniku realizacji
programu rewitalizacji miasta

0

Liczba mieszkańców korzystających z
pomocy społecznej w danym roku

4.014

Ubóstwo - 3033; Sieroctwo - 3; Bezdomność 118; Potrzeba ochrony macierzyństwa - 797;
Wielodzietność 452; Bezrobocie - 2585;
Niepełnosprawność - 1741; Długotrwała lub
Liczba mieszkańców miasta spełniających
ciężka choroba - 1305; Bezradność w sprawach
kryteria przynależności do poszczególnych
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
grup wykluczenia społecznego w danym roku
gospodarstwa domowego ogółem - 1294;
III.2.2 Ograniczenie
Rodziny niepełne - 768; Rodziny wielodzietne sfery ubóstwa oraz
290; Przemoc w rodzinie - 57; Alkoholizm - 522;
zjawiska wykluczenia
Narkomania - 8; Trudności w przystosowaniu do
społecznego i
życia po zwolnieniu z zakładu karnego - 59
cyfrowego w mieście.

45

Liczba gospodarstw domowych w danym
roku, które dzięki projektom publicznym
posiadają dostęp do Internetu

46

Liczba operatorów internetowych oferujących
dostęp do sieci o transferze 30-100 Mb/s

III.2.3 Zwiększenie
liczby mieszkań
Przyrost liczby mieszkań socjalnych w
47 socjalnych w mieście w
stosunku do roku poprzedniego
oparciu o wypracowane
rozwiązania modelowe.

0
Program Rewitalizacji nie został
opracowany; uchwalenie Programu
Rewitalizacji Planowane jest na IV
kwartał 2016 roku

155

Brak możliwości wskazania konkretnej
kwoty z uwagi na tocząca się procedurę
wyboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych
i uchwalania Programu Rewitalizacji

0

-

-

4.000

-

Proponuje się rezygnację ze
wskaźnika gdyż jest tożsamy
ze wskaźnikiem w l.p. 38)

-

Ubóstwo - 3019; Sieroctwo - 3;
Bezdomność - 118; Potrzeba ochrony
macierzyństwa - 797; Wielodzietność
452; Bezrobocie - 2585;
Niepełnosprawność - 1741;
Długotrwała lub ciężka choroba - 1305;
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego ogółem 1294; Rodziny niepełne - 768; Rodziny
wielodzietne - 290; Przemoc w rodzinie
- 57; Alkoholizm - 522; Narkomania - 8;
Trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego - 59

-

-

-

155

-

-

7

-

-

-

Proponuje się rezygnację ze
wskaźnika z uwagi na dużą
liczbę dostępnych operatorów
zapewniających szybkość
transferu na poziomie min. 30
Mb/s

0

-

9

-

-

III.2.4 Wzrost odsetka
dzieci i młodzieży
objętej doradztwem w
zakresie wyboru ścieżki
kariery zawodowej i
dalszej edukacji oraz
49
korzystającej z
technologii
informacyjno –
50 komunikacyjnych (TIK,
ang. ICT) i
przygotowanej do
48

53

49,13%

-

50,00%

-

-

Procent młodzieży gimnazjalnej objętej
szkoleniem z zakresu przedsiębiorczości w
danym roku

41,25%

-

50,00%

-

-

Wysokość nakładów na wyposażenie szkół
podstawowych i gimnazjów w urządzenia z
zakresu TIK w danym roku

85,7 tys. zł

-

85,0 tys. zł

-

-

350.000

-

360.000

-

-

0,113

-

1,096

-

-

12

-

11

Likwidacja lodowiska syntetycznego

-

Wskaźnik zostanie uzupełniony po
opracowania raportu z oceny
obsługi interesantów w Urzędzie
Miasta

-

Wskaźnik zostanie uzupełniony po
opracowania raportu z oceny obsługi
interesantów w Urzędzie Miasta

-

193.992.6 tys. zł: 113.040,3 tys. zł (własne);
36.948,3 tys. zł (subwencja ogólna); 29.833,9
tys. zł (dotacje celowe na zadania zlecone);
221,8 tys. zł (dotacje celowe na zadania na
podstawie porozumień z organami administracji
Kwota dochodów uzyskanych przez Gminę w
rządowej); 8.638,8 tys. zł (dotacje celowe na
danym roku
zadania własne); 187,8 tys. zł (dotacje celowe
na zadania na podstawie porozumień z innymi
jst); 72,7 tys. zł (dotacje celowe z funduszy
celowych); 5.048,8 tys. zł (środki z innych
źródeł)

-

198.325,2 tys. zł

-

-

Łączna kwota wydatków ponoszonych w
danym roku przez Gminę na świadczenie
usług publicznych oraz na utrzymanie
składników majątku komunalnego

169.268,7 tys. zł

-

174.879,9 tys. zł

-

-

297 / 11

-

320 / 10

-

-

81.882,4 tys. zł / 2.941,5 tys. zł

-

75.883,2 tys. zł / 2.531,3 tys. zł

-

-

Liczba klientów miejskich obiektów i urządzeń
rekreacji i odnowy biologicznej w danym roku
(MOSiR)

51

52

Procent młodzieży gimnazjalnej objętej
doradztwem w dziedzinie wyboru zawodu i
dalszej edukacji

III.2.5 Wzrost
aktywności fizycznej
Liczba kilometrów oddanych od użytku
mieszkańców oraz
ścieżek rowerowych i tras joggingowych w
upowszechnienie
stosowania profilaktyki danym roku
prozdrowotnej.
Liczba otwartych obiektów sportowych i
rekreacyjnych w danym roku

IV. Zarządzanie Gminą
IV.1 Wzrost jakości i efektywności zarządzania w sferze publicznej

54

55

56

57

58

IV.1.1 Wzrost poziomu
zadowolenia
mieszkańców z obsługi Liczba interesantów zadowolonych z obsługi
administracyjnej
w Urzędzie Miasta w danym roku
świadczonej przez
Urząd Miasta.

IV.1.2 Wzrost
dochodów gminy.

IV.1.3 Ograniczenie
kosztów świadczenia
usług publicznych przy
zachowaniu ich
odpowiedniego
standardu oraz
utrzymania istniejących
i przyszłych składników
majątku komunalnego.

Liczba interpelacji, skarg i uwag dotyczących
świadczenia usług publicznych w danym roku
Koszty i wyniki finansowe netto spółek
świadczących usługi publiczne za dany rok

-

Wydatki poniesione w danym roku na sprzęt,
środki ochrony, organizację ćwiczeń oraz
systemy ostrzegania zwiększające stopień
przygotowania do zagrożeń

59

IV.1.4 Sprawne
zarządzanie kryzysowe przeciwdziałanie
Liczba osób objętych w danym roku
zagrożeniom czasu szkoleniami i ćwiczeniami w zakresie
60
wojny oraz czasu
przeciwdziałania zagrożeniom oraz
pokoju wywołanym
zwalczania ich skutków
przez siły natury i
Liczba ćwiczeń, przeglądów, szkoleń
działalność człowieka.
odbytych w danym roku w celu poprawy lub
61
utrzymania stanu gotowości do
przeciwdziałania zagrożeniom i zwalczania
ich skutków

11,1 tys. zł

-

12,0 tys zł

-

-

29

-

25

-

-

12

-

10

-

-

IV.2 Poprawa konkurencyjności miasta oraz oddziaływania promocyjnego poprzez kulturę, edukację, sport, rekreację i ich bazę materialną

62

63

64

64

IV.2.1 Poprawa
konkurencyjności
inwestycyjnej i
osadniczej miasta.

Wysokość dochodów z podatku PIT w
budżecie miasta w danym roku

43.762,4 tys. zł

-

46.130,7 tys. zł

-

-

Wysokość dochodów z podatku CIT w
budżecie miasta w danym roku

1.336,4 tys. zł

-

1.400,0 tys. zł

-

-

+

-

+

-

Proponuje się zmianę nazwy
wskaźnika na: Liczba
przedsiębiorstw na koniec roku
wynikająca z CEIDG

-752

-

-243

-

-

Zmiana (+ lub -) liczby przedsiębiorstw w
stosunku do roku poprzedniego
Zmiana liczby mieszkańców w stosunku do
roku poprzedniego

65

Liczba imprez organizowanych przez
instytucje kultury, placówki oświatowe i kluby
sportowe w danym roku

66

67

944

-

904

-

-

Liczba biletów na imprezy kulturalne
sprzedanych w danym roku

8.393

-

8.800

-

-

Liczba biletów na imprezy sportowe
sprzedanych w danym roku

22.000

-

23.000

-

-

-

Osiąganie możliwie wysokiego
poziomu wyników nauczania i
uzyskanie wyników na poziomie nie
gorszym niż w roku poprzednim

-

-

68

Średnia liczba punktów lub średnia ocen
uzyskiwanych w wyniku egzaminu
gimnazjalnego oraz z matur w danym roku

Gimnazjum: średni wynik w mieście w
punktach/procentach - historia 20,61/64,4%;
język polski 19,42/60,7% pkt.; matematyka
13,45/46,4%; przedmioty przyrodnicze
13,75/49,1%; język angielski PP 26,71/66,8%;
język angielski PR 19,4/48,5%. Matura: 92,24%
osób przystępujących zdało egzamin maturalny

69

Procent uczniów którzy nie zdali matury w
danym roku

7,76%

-

Uzyskanie wyników na poziomie nie
gorszym niż w roku poprzednim

-

-

Wyniki procentowe gminnych szkół podst.(część
1/język angielski) w stosunku do średniej
wojewódzkiej wynoszącej 65%/76%: 1. PSP1 69,6%/84,4%, 2. PSP3 - 70,6%/80,7%, 3. PSP5
- 67,1%/79,8%, 4. PSP7 - 67%/74,7%, 5.
PSP14 - 62,1%/79,4%; 6. PSP4 - 64,2%74,6%,
7. PSP10 - 60,7%/73%, 8. PSP9 57,8%/61,6%; Wyniki procentowe gminnych
szkół gimnazjalnych w stosunku do średniej
wojewódzkiej wynoszącej odpowiednio 61%
(język polski) / 63% (historia i wos) / 47%
(matematyka) / 49% (przedmioty przyrodnicze) /
64%/44% (język angielski
podstawowy/rozszerzony): j. polski: PG 1 - 67,
PG 4 - 66, PG 3 / PG 5 - 58, historia i wos: PG
1 - 73, PG 4 - 67, PG 3 - 63, PG 5 -56,
matematyka: PG 1 / PG 4 - 51, PG 3 - 47, PG 5 36, przedmioty przyrodnicze: PG 1 - 55, PG 4 54, PG 3 - 48, PG 5 - 39, j. angielski: PG 1 76/59, PG 4 / PG 3 - 70/54, PG 5 - 55/35;
Miejsca szkół ponadpodstawowych: LO Nr III
im. Wł. Broniewskiego - jest wśród 500
najlepszych LO w Polsce i przysługuje jej tytuł

-

Osiąganie możliwie wysokiego
poziomu wyników nauczania, uzyskanie
wyników na poziomie nie gorszym niż
w roku poprzednim

-

-

Siatkówka - 12 miejsce na 12 drużyn; Piłka
nożna - 2 miejsce na 17 drużyn; Piłka ręczna - 8
miejsce na 14 drużyn

-

-

-

Proponuje się rezygnację ze
wskaźnika

IV.2.2 Zwiększenie
promocyjnych oraz
społecznych efektów
działalności instytucji
kultury, placówek
oświatowych, ośrodków
sportu, rekreacji i
wypoczynku oraz
klubów i organizacji
sportowych.
Pozycja ostrowieckich szkół podstawowych,
70
gimnazjów oraz szkół średnich w rankingach
w danym roku

71

Pozycja lokalnych drużyn zawodowych w
tabelach ligowych w danym sezonie
rozgrywek

72

Liczba turniejów różnej rangi rozgrywanych
na obiektach sportowych w mieście

48

-

50

-

-

73

Liczba nowych obiektów kultury i sportowych
oddanych do użytku w danym roku

0

-

0

-

-

Ponadto proponuje się aktualizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w następującym zakresie:
- rozszerzenie w celu II.1.4 zapisów "Działanie C: Wsparcie dla branż tradycyjnych w sytuacjach kryzysowych i związanych ze szkodzącymi ich interesom nielegalnymi działaniami na rynku" na następujący: "Działanie C: Wsparcie dla branż tradycyjnych w sytuacjach
kryzysowych i związanych ze szkodzącymi ich interesom nielegalnymi działaniami na rynku oraz udostępnianie przez Gminę podmiotom gospodarczym, osobom fizycznym, rolnikom powierzchni niezbędnej w celu prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej i
usługowej i/lub promocji lokalnych produktów, w tym produktów rolno-spożywczych",
- rozszerzenie zakresu celu "II.2. Zwiększenie dostępności i poprawa stanu infrastruktury służącej zrównoważonemu rozwojowi miasta oraz aktywizacja obszarów zdegradowanych i niezagospodarowanych" na następujący:"II.2. Zwiększenie dostępności i poprawa stanu
istniejącej infrastruktury służącej zrównoważonemu rozwojowi miasta oraz aktywizacja obszarów zdegradowanych, niezamieszkałych, poprzemysłowych i niezagospodarowanych",
- rozszerzenie zakresu celu "II.2.3 Zwiększenie zaangażowania samorządu i objęcie stosowną interwencją publiczną obszarów problemowych, zdegradowanych i nie zagospodarowanych na terenie miasta" na następujący: "II.2.3 Zwiększenie zaangażowania samorządu i
objęcie stosowną interwencją publiczną obszarów zagospodarowanych, tracących swoje funkcje oraz problemowych, zdegradowanych, niezamieszkałych, poprzemysłowych i niezagospodarowanych na terenie miasta",
- dodanie Działania B o następującej treści: "Poprawa stanu istniejącej infrastruktury terenów zagospodarowanych poprzez nadanie im nowych funkcji lub ich modyfikację, w szczególności poprzez budowę, przebudowę, modernizację istniejących placów, targowisk,
obiektów",
- modyfikacja nazw wskaźników zgodnie z propozycją powyżej, usunięcie niemożliwych do skwantyfikowania wskaźników oraz dodanie nowych wskaźników dla zmienionych działań i celów:
a) II.1.4 - dodanie wskaźnika "Powierzchnia udostępniona przez Gminę do prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej",
b) II.2.3 - dodanie wskaźnika "Powierzchnia obszarów zagospodarowanych, tracących swoje funkcje oraz problemowych, zdegradowanych, niezamieszkałych, poprzemysłowych i niezagospodarowanych na terenie miasta objętych interwencją publiczną",
- modyfikacja zarządzania realizacją Strategii w zakresie terminu składania sprawozdania z realizacji Strategii wraz z zestawieniem wskaźników osiągniętych za rok poprzedni - proponuje się przesuniecie terminu z marca na maj/czerwiec z uwagi na fakt, iż część danych
niezbędną do uzyskania opracowywana jest na koniec kwietnia każdego roku.

………………………………………………..
podpis Koordynatora wdrażania Strategii / Przewodniczącego Komitetu Monitorującego
Podmioty/wydziały/jednostki uczestniczące w monitorowaniu Strategii:
Wydział Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta
Wydział Organizacyjno-Prawny Urzędu Miasta
Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta
Wydział Sprawa Obywatelskich Urzędu Miasta
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Wydział Środowiska Urzędu Miasta
Wydział Finansowy Urzędu Miasta
Biuro Prezydenta Miasta
Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Biuro Wystaw Artystycznych
Miejskie Centrum Kultury
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Janik Sp. z o.o.
Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.
Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o.
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim
Świętokrzyski Ośrodek Terapii w Ostrowcu Świętokrzyskim

