Sprawozdanie z monitorowania postępu w realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2018
L.
p.

Oznaczenie celu
operacyjnego

Procent usuniętych dzikich
wysypisk odpadów w stosunku do
zgłoszonych
Spadek liczby szamb spowodowany
podłączeniem do sieci
kanalizacyjnej lub zamianą na
przydomową oczyszczalnię ścieków

1

2

Liczba zrealizowanych inicjatyw i
inwestycji proekologicznych

3
I.1.1 Ograniczenie
negatywnego wpływu
człowieka na środowisko
4 naturalne, przeciwdziałanie
przyczynom i eliminacja
źródeł jego zanieczyszczenia.
5

6

7

Nazwa wskaźnika

I.1.2 Wzrost częstości
uwzględniania interesu
środowiska naturalnego w
działalności podmiotów
publicznych i prywatnych.

Liczba nieruchomości mieszkalnych
oraz niemieszkalnych podłączonych
w danym roku do kanalizacji
sanitarnej
Długość czynnej sieci kanalizacji
sanitarnej w km (bez
przykanalików) - stan na koniec
roku
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
Liczba podmiotów publicznych i
prywatnych, które wdrożyły w
danym roku programy, procedury
lub działania proekologiczne

Dopuszczalny poziom masy
odpadów komunalnych ulegających
I.1.3 Osiągnięcie we
biodegradacji przekazywanych do
8
wskazanych terminach
składowania w danym roku w
odpowiednich poziomów
stosunku do masy tych odpadów
ograniczenia masy odpadów
wytworzonych w 1995 r. [%]
komunalnych
Poziom recyklingu i przygotowania
ulegających biodegradacji
9
do ponownego użycia - papier,
kierowanych na składowisko
metal, tworzywa sztuczne, szkło [%]
oraz zwiększenie poziomu
Poziom recyklingu, przygotowania
recyklingu i odzysku
do ponownego użycia i odzysku
odpadów zebranych
10
innymi metodami - inne niż
selektywnie.
niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe [%]

Na koniec
roku 2015

Na koniec Na koniec
Plan na
Wykonanie na
roku 2016 roku 2017 koniec 2018 koniec roku 2018
I. Środowisko naturalne i kulturowe
I.1 Poprawa stanu środowiska naturalnego i kulturowego oraz ochrona ich zasobów

Uwagi

Plan na 2019

brak
wskaźnika

brak
wskaźnika

100 %

100 %

100 %

-

100 %

142

113/1

-

-

-

Rezygnacja ze wskaźnika z uwagi na nie prowadzenie przez MWiK
ewidencji istniejących szamb.

-

4

13

6

6

5

5

Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest; Dotacje celowe Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska polegającej na zmianie systemu ogrzewczego w budynkach położonych na
terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2018 r.; „Ostrowiec Świętokrzyski – Miasto z
Klimatem” – edukacja ekologiczna z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony
powietrza – edycja 2018; „Zielone podwórka”; „Sprzątanie Świata”.

242

113

124

100

95

Liczba podłączonych nieruchomości utrzymuje się z roku na rok na zbliżonym poziomie.

80

176,6

176,6

185,4

190,1

188,04

Nie zrealizowano w 2018 roku kanałów w ul. Wałowej, Kasztanowej
– przeniesiono na 2019 rok. Utrzymująca się stała tendencja związana z budową sieci
kanalizacyjnej.

194,04

110

76

149

100

53

Wnioskodawcy skorzystali z innych programów na dofinansowanie systemu ogrzewania.

50

1

7

4

5

1

2

Dane na podstawie informacji uzyskanych od firm, z którymi współpracowała Gmina.
Monitoring lokalnej gospodarki w oparciu o dane, którymi dysponuje BPM. Są to m.in.:
kompleksowa modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w
budynku firmy IMPEX, wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o.
proekologicznej, ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych

0

0

9,92

9

12,99

-

40

23,3

27,39

37,07

35

51,15

Poziom recyklingu rokrocznie przekracza założone, wymagane wartości.

40

75,25

100,00

97,4

80

98,37

Poziom recyklingu rokrocznie przekracza założone, wymagane wartości.

60

Nakłady na utrzymanie i
pielęgnację obiektów kultury
wskazanych w GEZ, pomników i
miejsc pamięci narodowej w danym
I.1.4 Poprawa stanu
11
roku / liczba obiektów kultury
zewidencjonowanych
wskazanych w GEZ, pomników i
obiektów dziedzictwa
kulturowego i dbałość o jego miejsc pamięci narodowej wobec
utrzymanie oraz włączanie których w danym roku podjęto
działania renowacyjne
kolejnych obiektów
stanowiących wartościową Liczba nowo włączonych w danym
spuściznę kultury
roku obiektów dziedzictwa
12
społeczeństwa miasta do kulturowego do katalogu obiektów
programowej ochrony
objętych ochroną
zasobów kulturowych.
Liczba zmodernizowanych /
13
wyremontowanych obiektów
kultury w danym roku

14

15

16

17

18

19

20

21

35.000 zł

15.000 zł

98.000 zł /
11

75.000 zł / 5

32.000zł/ 1

Do konkursu na utrzymanie i renowację obiektów zabytkowych nie przystąpił żaden
podmiot. Środki przeznaczone na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, w tym
pomników (m.in. konserwacja Pomnika Upamiętniającego Miejsce Rozstrzelania
Dziesięciu Polaków przez Hitlerowców 31.X.1943 roku przy ul. Kolejowej oraz Pomnika
Ku Czci Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego poległych za ojczyznę w latach 19391945 zlokalizowanego na Cmentarzu Wojennym przy ul. Denkowskiej).

141

0

0

0

0

W związku z aktualizacją GEZ w 2019 zmianie ulegnie liczba obiektów objętych ochroną.

-1

0/148

Do konkursu na utrzymanie i renowację obiektów zabytkowych nie przystąpił żaden
podmiot. Zakończenie budynku browaru przesunięto na 2019r. W latach przyszłych
modernizowane będą obiekty znajdujące się w GEZ (Kino Etiuda, budynki mieszkalne,
Urząd Miasta, itp.)

2/148

1/148

1/148

1/148

2/148

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
Liczba nowych inwestycji
przemysłowych powstałych na
Monitoring lokalnej gospodarki w oparciu o dane, którymi dysponuje BPM, m.in.
terenie miasta w danym roku, w
2
5
3
1
2
nowa inwestycja polegająca na budowie hali produkcyjnej celem wprowadzenia na
II.1.1 Przyrost liczby
tym odpowiadających priorytetom
rynek nowego produktu w postaci innowacyjnych drzwi.
inwestycji przemysłowych,
Strategii Europa 2020
zwłaszcza odpowiadających
Kwota wydana na nowe inwestycje
priorytetom Strategii Europa
Dane szacunkowe są przybliżone, ponieważ wiele firm zasłania się tajemnicą handlową.
przemysłowe powstałe na terenie
2020.
brak
brak
Dane zbierane są w oparciu o informacje własne wynikające z realizacji zadań
miasta w danym roku, w tym
26 mln zł
6 mln zł
2 342 000 zł
wskaźnika wskaźnika
służbowych. Różnica pomiędzy wskaźnikiem planowanym a wykonanym wynika z faktu,
odpowiadających priorytetom
że wydatkowanie środków inwestujących firm przesunie się na 2019 i 2020 rok.
Strategii Europa 2020
Liczba nowo powstałych, miejsc
II.1.2 Osiągnięcie znaczącego
Dane od firm, z którymi współpracowała Gmina. Monitoring lokalnej gospodarki w
pracy w danym roku w związku z
przyrostu liczby trwałych
74
450
150
10
10
oparciu o dane, którymi dysponuje BPM. Dane uzależnione od liczby nowych inwestycji
nowymi inwestycjami na terenie
miejsc pracy.
na terenie miasta.
miasta
Udział źródeł odnawialnych w
całkowitej produkcji energii w
0
0
0
0
0,1%
Instalacja fotowoltaiczna na targowisku miejskim.
sektorze publicznym
Ilość zaoszczędzonej energii w
27.533,89 27.533,89
27 tys.
danym roku w sektorze publicznym
27 tys. GJ/rok
GJ/rok;
GJ/rok; GJ/rok ; 1.7
1,98 tys. MWh/
Oszczędności wynikające z termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,
dzięki inwestycjom i innym
; 1.7 tys.
1.777,25
1.777,25
tys.
rok
modernizacji oświetlenia ulicznego, instalacji OZE (Targowisko Miejskie 8,14 MWh).
II.1.3 Zmniejszenie
inicjatywom zmniejszającym
MWh/rok
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
energochłonności gospodarki
zużycie energii
miasta oraz zwiększenie
W związku z bardzo złą sytuacją na rynku paliw alternatywnych (brak wystarczającej
udziału odnawialnych źródeł
ilości instalacji do zagospodarowania, sezonowy charakter pracy instalacji oraz wysokie
energii (OZE) w jej produkcji i
ceny zagospodarowania) nie można było osiągnąć wskaźnika zaplanowanego na
wykorzystaniu na terenie Procent odpadów podlegających
0
14
19,6
25
10,8%
poziomie 25% w 2018r. Aktualne uwarunkowania rynkowe oraz dynamika zmian w
miasta.
konwersji w energię
ilości i jakości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych umożliwia
osiągnięcie tego wskaźnika na poziomie maksimum 15% do czego Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Janik Sp. z o.o. będzie dążyć.
Liczba nowych instalacji OZE w
danym roku oraz ich moc w
0
0
2
1
1/ 15kW
Instalacja fotowoltaiczna – Targowisko Miejskie
sektorze JST
II.1.4 Zwiększenie stopnia Liczba firm z sektora wiedzy i
Dane od firm, z którymi współpracowała Gmina. Monitoring lokalnej gospodarki w
zróżnicowania branżowego innowacji które rozpoczęły
2
1
1
1
1
oparciu o dane, którymi dysponuje BPM. Dane uzależnione od liczby nowych inwestycji
oraz innowacyjności
działalność na terenie miasta w
na terenie miasta.
gospodarki miasta przy
danym roku

95.000 / 2

1

1 mln zł

5

0,1%

1,7 tys.
MWh/ rok

11.8%

1/ 39kW

1

równoczesnym zachowaniu
branż tradycyjnych, poprzez
tworzenie sprzyjających
22
warunków dla
przedsiębiorczości, w tym
przede wszystkim sektora
MŚP oraz powiązanie jej z
sektorem B+R.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

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

3

3,3

1,1

1

Dane od firm, z którymi współpracowała Gmina. Monitoring lokalnej gospodarki w
oparciu o dane, którymi dysponuje BPM. Dane uzależnione od liczby nowych inwestycji
na terenie miasta.

1

M.in. tereny inwestycyjne (Bałtowska, Samsonowicza, Chrzanowskiego, i inne), tereny
Targowiska Miejskiego, CPiAZ, ZUM. Na przestrzeni ostatnich kilku lat udało się
zgromadzić do gminnej bazy nieruchomości kilkadziesiąt ha terenów, które dzięki
Powierzchnia udostępniona przez
systematycznemu zagospodarowaniu i uzbrajaniu pozwolą na przedstawienie
Gminę do prowadzenia działalności
brak
brak
wszechstronnej oferty podmiotom produkcyjnym, handlowym i usługowym. Realizacja
40 ha
45 ha
40 ha
10 ha
produkcyjnej, handlowej i
wskaźnika wskaźnika
inwestycji związanych z uzbrojeniem terenów, budowa wiat handlowych oraz tworzenie
usługowej
powierzchni do udostępnienia planowana również na lata kolejne. Gmina w 2018 roku
sprzedała 3,7439 ha terenów przemysłowych. Działki miejskie o łącznej powierzchni
4,7456 ha będące w ofercie inwestycyjnej miasta są zablokowane do sprzedaży z uwagi
na ograniczenia wynikające z ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
II.2. Zwiększenie dostępności i poprawa stanu infrastruktury służącej zrównoważonemu rozwojowi miasta oraz aktywizacja obszarów zdegradowanych, niezamieszkałych, poprzemysłowych i niezagospodarowanych
II.2.1 Zwiększenie odsetka
powierzchni miasta objętej
Procent powierzchni miasta objętej
Trwa aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
miejscowymi planami
miejscowymi planami
18,87%
18,9%
18,9%
18,9%
18,9%
Przestrzennego oraz planuje się rozpoczęcie pracy nad dwoma Miejscowymi Planami
18,9%
zagospodarowania
zagospodarowania przestrzennego
Zagospodarowania Przestrzennego w roku 2019.
przestrzennego – harmonijny
rozwój i ład przestrzenny.
Liczba kilometrów dróg
nieutwardzonych w całkowitej
brak
21,82 /
19,276 /
18,5 / 126,63
17,9/128,16
Systematycznie zmniejsza się liczba nieutwardzonych dróg.
17
długości wszystkich dróg na terenie wskaźnika
126,63
126,63
miasta
II.2.2 Utrzymanie co najmniej
Wydatki inwestycyjne, remontowe
brak
brak
33.152.668,
38 mln zł
35 900 130,72 zł
35 mln zł
dotychczasowego poziomu
oraz konserwacyjne w danym roku
wskaźnika wskaźnika
97 zł
wydatkowania środków
Procentowy udział wydatków na
finansowych na budowę,
Fluktuacyjny poziom wydatków wynika z rozłożenie niektórych inwestycji w czasie i jest
inwestycje i remonty infrastruktury
przebudowę i remonty dróg
8,10
3,66
13,61
14,2
12,48
także uzależniony od pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zamierzeń
12,47
w ogóle wydatków budżetowych w
oraz infrastruktury
inwestycyjnych.
danym roku
technicznej, w tym sieciowej.
Kwota wydatków na rozbudowę
Rokrocznie przeznacza się na realizację infrastruktury sieciowej zbliżony poziom
infrastruktury sieciowej w danym
4.842,2
3.405 tys. 5.861,49 7.585,00 tys.
5.711,00 tys.
6.638,41 tys. zł
środków. Różnice wynikające z niewykonania mogą wynikać z niezakończenia prac
roku dokonanych przez spółki
tys. zł
zł
tys. zł
zł
zł
projektowych.
komunalne
Środki na wykonanie dokumentacji projektowych, realizację robót budowlanych,
Kwota środków finansowych
dostaw i usług (m.in. Browar Saskich, tereny inwestycyjne, wiata handlowa,
wydatkowana w danym roku na
8.332.875,7 15.000.000,0
0
0
28.098.328,21 zł budowa/przebudowa dróg, rewitalizacja terenu byłej cukrowni, aktywizacja zawodowa,
10 mln zł
realizację projektów w ramach
3
0
II.2.3 Zwiększenie
przebudowa budynków placówki opiekuńczo-wychowawczej, projekty szkolne w
Programu
Rewitalizacji
zaangażowania samorządu i
ramach EFS, itp.)
objęcie stosowną
Liczba projektów w ramach
interwencją publiczną
Programu Rewitalizacji
0
0
2
13
7
Część projektów zostało przesuniętych na kolejne lata.
9
obszarów
zrealizowanych w danym roku
zagospodarowanych,
Wskaźniki określone w lokalnym
tracących swoje funkcje oraz
programie rewitalizacji miasta
Na koniec Na koniec Na koniec
Wykonanie na
Na koniec
Plan 2018
problemowych,
(wskaźniki na poziomie obszarów
2015
2016
2017
koniec 2018
2019
zdegradowanych,
rewitalizacji)
Na podstawie sprawozdania z realizacji Programu (przyjętego przez Komitet
poprzemysłowych i
Liczba mieszkańców
brak
16.472
16.088
16.000
15.537
15.500
Rewitalizacji). W 2019 r. planowana aktualizacja Programu wraz z naborem
niezagospodarowanych na
przedsięwzięć podstawowych i pozostałych.
Liczba osób długotrwale
terenie miasta
brak
456
364
360
321
320
bezrobotnych
Liczba osób korzystających z
brak
1.825
1.622
1.600
1.573
1.550
pomocy społecznej

Liczba osób prowadzących
działalność gospodarczą
Liczba projektów ogółem
Liczba projektów z listy
podstawowej
Liczba projektów z listy pozostałych
Projekty zakończone
Projekty w trakcie realizacji
Projekty planowane do realizacji w
danym roku
Projekty, od których odstąpiono
Powierzchnia obszarów
zagospodarowanych, tracących
swoje funkcje oraz problemowych,
zdegradowanych,
32
niezamieszkałych,
poprzemysłowych i
niezagospodarowanych na terenie
miasta objętych interwencją
publiczną
II.2.4 Efektywne
Liczby inwestycji prywatnych i
wykorzystanie specyficznych publicznych uruchomionych w
33
terytorialnie potencjałów danym roku w wyniku realizacji
rozwojowych miasta oraz projektów w ramach OSI
współtworzonego z nim
Liczba osób, które znalazły
Obszaru Strategicznej
zatrudnienie w mieście w wyniku
Interwencji (OSI)
34
realizacji projektów w ramach OSI
obejmującego powiaty:
ostrowiecki, starachowicki i w danym roku
skarżyski wraz z ich miastami
– siedzibami i budowa
zdolności do przyciągania
35 zewnętrznych zasobów dla
kreowania wzrostu oraz
zatrudnienia na OSI

Liczba osób bezrobotnych w
mieście na koniec danego roku

36
III.1.1 Zmniejszenie
bezrobocia.
37

38

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

III.1.2 Zahamowanie
spadkowego trendu liczby
mieszkańców miasta.

brak

907

1.043

1.050

1.022

1.025

brak

74

69

69

69

72

brak

32

31

31

31

32

brak
brak
brak

42
-

38
2
31

38
15
31

38
7
34

40
9
25

brak

-

-

13

7

9

brak

-

5

0

3

0

brak

brak

31,8 ha

33 ha

33 ha

35 ha

brak

brak

4

4

2

Przesunięcie terminów realizacji projektów Gminy w ramach OSI na lata 2019-2020

3

0

0

brak
danych

brak danych

brak danych

-

5

0

0

brak
danych

brak danych

brak danych

-

40

III. Sfera społeczna
III.1 Ograniczenie skali niekorzystnych zjawisk społecznych występujących na terenie miasta
Zakłada się
osiągnięcie
4.082
3.281
2.769
niższego
2.516
poziomu osób
bezrobotnych

-

2.500

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

1/128

11/551

-

-

6/359

Dane uzyskane z ROPS UM Województwa Świętokrzyskiego (podmioty zgłosiły się do
bazy podmiotów ES). Ilość organizacji pozarządowych – 220 wg danych ngo.pl

6/350

Liczba mieszkańców miasta na
koniec danego roku

69.257

68.365

55.095
(odpady)
67.399

54.595 /
66.433

54.517 /
66.111

-

54.500 /
66.100

39

III.1.3 Ograniczenie zjawisk
patologicznych oraz
przestępczości trapiących
społeczność miasta.

Liczba przestępstw i wykroczeń
popełnionych w mieście w danym
roku

Liczba osób zgłoszonych na leczenie
z choroby alkoholowej do Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w danym roku
Liczba osób objętych leczeniem lub
interwencją medyczną w związku z
41
zażywaniem narkotyków i środków
odurzających w danym roku
Liczba beneficjentów pomocy
42
społecznej w danym roku
Wartość pomocy społecznej
przypadająca na jednego
43 III.1.4 Poprawa efektywności
beneficjenta tej pomocy w danym
pomocy społecznej.
roku
40

Liczba osób uczestniczących w
programach profilaktycznych i
aktywizacyjnych

44

45

46

47

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

III.2.2 Ograniczenie sfery
ubóstwa oraz zjawiska
wykluczenia społecznego i
cyfrowego w mieście

48

49

III.2.3 Zwiększenie liczby
mieszkań socjalnych w
mieście w oparciu o
wypracowane rozwiązania
modelowe.

STRAŻ
MIEJSKA:
5.386
POLICJA:
23.216

STRAŻ
MIEJSKA:
4.655
POLICJA:
22.283

STRAŻ
MIEJSKA:
3.403
POLICJA:
19.380

Zakłada się
osiągnięcie
niższego
poziomu
poszczególny
ch
wskaźników

STRAŻ MIEJSKA:
3.558
POLICJA:
18.863

STRAŻ MIEJSKA: Ilość ujawnionych wykroczeń – 3.558 w tym: ilość nałożonych grzywien
w postępowaniu mandatowym – 405, ilość zastosowanych innych środków
oddziaływania wychowawczego, w tym pouczeń – 3060, ilość spraw skierowanych do
Sądu Rejonowego – 57, ilość spraw przekazanych innym organom i instytucjom – 36.
POLICJA: przestępstwa: kradzież mienia – 178, kradzież samochodu – 8, kradzież z
włamaniem – 173, rozboje i wymuszenia rozbójnicze – 21, bójki lub pobicia – 14,
zniszczenia mienia – 64, uszczerbku na zdrowiu – 48, przestępczość gospodarcza – 174;
wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu 447, urządzeniom użytku
publicznego – 175, obyczajności publicznej – 431, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdział. alkoholizmowi 1324, bezpiecz. i porządkowi w ruchu drogowym 15.806

181 (1793)

156

163

Zakłada się
niższy
poziomu

140

-

Zakłada
się niższy
poziomu

9 (2157)

5

62

80

48

-

50

4.104

3.647

3.567

3.490

1.527

Liczba osób, która spełniła ustawowe kryteria przyznania pomocy społecznej
zaplanowanej na rok 2018.

1.527

2.839,11 zł

2.488,16
(207,68
msc)

2.521,09 zł
(210,09 zł
msc)

2.482 zł
200 zł msc

2.569 zł
214,16 zł
miesięcznie

-

2.569 zł
214,16 zł
msc

4.300

2.892

6.250

5.760

3.500

-

1.706

III.2 Poprawa stanu zdrowia jakości życia, konkurencyjności i adaptacyjności na rynku pracy oraz stopnia integracji społecznej mieszkańców
Liczba gospodarstw domowych
przyłączonych do kanalizacji, sieci
Na terenie rewitalizacyjnym nie realizowanych, wg danych ze spółek miejskich,
gazowej oraz ciepłowniczej w
0
0
0
0
0
inwestycji przyłączeniowych w roku 2018.
danym roku w wyniku realizacji
programu rewitalizacji miasta
Liczba mieszkańców
zaktywizowanych zawodowo i
społecznie na rewitalizowanym
0
0
25
20
20
obszarze w danym roku w wyniku
realizacji programu rewitalizacji
miasta
Liczba mieszkańców miasta
spełniających kryteria
wg
wg
przynależności do poszczególnych
sprawosprawo2.031
1.800
2.036
grup wykluczenia społecznego w
zdań
zdań
danym roku
Liczba gospodarstw domowych w
danym roku, które dzięki projektom
155
155
155
155
155
publicznym posiadają dostęp do
Internetu
Przyrost liczby mieszkań socjalnych
w stosunku do roku poprzedniego

0

14 (398 w
2015, 412
w 2016)

421

425

424

-

Zakłada
się niższy
poziom

0

20

2.000

155

427

50 III.2.4 Wzrost odsetka dzieci i
młodzieży objętej
doradztwem w zakresie
wyboru ścieżki kariery
51 zawodowej i dalszej edukacji
oraz korzystającej z
technologii informacyjno –
komunikacyjnych (TIK, ang.
ICT) i przygotowanej do
52
wejścia na rynek pracy.

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

49,13

28

78,6%

93%

93,5%

Wskaźnik zostanie wycofany z uwagi na likwidację gimnazjów.

-

Procent młodzieży gimnazjalnej
objętej szkoleniem z zakresu
przedsiębiorczości w danym roku

41,25

18

75%

100%

100%

Wskaźnik zostanie wycofany z uwagi na likwidację gimnazjów.

-

265.108,80

Płatności za realizację projekt wyposażenia wszystkich placówek oświatowych w
nowoczesne narzędzia TIK zostały przesunięte na 2019r. Wyposażenie w 80% trafiło do
placówek oświatowych w grudniu 2018r.

1.953.546,
29

Wysokość nakładów na
wyposażenie szkół podstawowych i
gimnazjów w urządzenia z zakresu
TIK w danym roku
Liczba klientów miejskich obiektów
i urządzeń rekreacji i odnowy
53
biologicznej w danym roku
III.2.5 Wzrost aktywności (MOSiR),
fizycznej mieszkańców oraz Liczba kilometrów oddanych od
54 upowszechnienie stosowania użytku ścieżek rowerowych i tras
profilaktyki prozdrowotnej. joggingowych w danym roku
Liczba otwartych obiektów
55
sportowych i rekreacyjnych w
danym roku

85,7 tys. zł

204,7 tys.
282.983,62 1.867.900,00
zł

350.000

350.000

350.000

400.000

400.000

Dane z szacunków frekwencji na imprezach sportowych oraz liczby sprzedanych biletów.

400.000

0,113 km

0,725 km

1,078 km

0,684 km

1,479 km

Wskaźnik rokrocznie utrzymujący się na zbliżonym poziomie. Trasy rowerowe z reguły
realizowane przy budowanych / modernizowanych drogach publicznych.

1 km

12

11

11

12

13

-

15

-

-

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

56

57

IV.1.1 Wzrost poziomu
zadowolenia mieszkańców z Liczba interesantów zadowolonych
obsługi administracyjnej
z obsługi w Urzędzie Miasta w
świadczonej przez Urząd
danym roku
Miasta.
IV.1.2 Wzrost dochodów
gminy.

Kwota dochodów uzyskanych przez
Gminę w danym roku

Łączna kwota wydatków
ponoszonych w danym roku przez
58 IV.1.3 Ograniczenie kosztów Gminę na świadczenie usług
publicznych oraz na utrzymanie
świadczenia usług
publicznych przy zachowaniu składników majątku komunalnego
ich odpowiedniego
Liczba interpelacji, skarg i uwag
59 standardu oraz utrzymania dotyczących świadczenia usług
istniejących i przyszłych
publicznych w danym roku
składników majątku
Koszty i wyniki finansowe netto
komunalnego.
60
spółek świadczących usługi
publiczne za dany rok
Wydatki poniesione w danym roku
na sprzęt, środki ochrony,
61 IV.1.4 Sprawne zarządzanie organizację ćwiczeń oraz systemy
kryzysowe - przeciwdziałanie ostrzegania zwiększające stopień
zagrożeniom czasu wojny przygotowania do zagrożeń
oraz czasu pokoju
Liczba osób objętych w danym roku
wywołanym przez siły natury szkoleniami i ćwiczeniami w
i działalność człowieka.
62
zakresie przeciwdziałania
zagrożeniom oraz zwalczania ich
skutków

-

Brak
ankiet

Brak ankiet

Brak ankiet

Rezygnacja ze
wskaźnika.

193.992.6
tys. zł

230 802,4 241.717.17 254.032.955,
255.133.929,14 zł
4 tys. zł
1,82 zł
11 zł

Tendencja wzrostowa, pomimo niepodnoszenia poziomu podatków, wynika z
uzyskiwaniach dodatkowych źródeł finansowania inwestycji oraz innych dochodów
bieżących.

261.529.5
72,85 zł

169.268,7
tys. zł

197.266,8 211.979.18 216.085.542,
249.958.042,83 zł
4 tys. zł
6,40 zł
59 zł

Większe wydatki roczne Gminy związane są z realizacją kapitałochłonnych inwestycji
oraz zwiększonym zakresem zadań własnych i zleconych JST.

263.158.8
05,09 zł

Liczba interpelacji / skarg utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do lat
poprzednich..

240/3

136.021,4 tys.
zł/1.363,9 tys. zł

-

140.183,8
tys. zł/
- 4.502,2
tys. zł

297 / 11

386/4

315/6

300/5

246/5

81.882,4
tys. zł /
2.941,5
tys. zł

108.395
tys.
zł/3.766
tys. zł

105.967
102.802 tys.
tys. zł
zł / 1.986 tys.
/ 2.888 tys.
zł.
zł

11,1 tys. zł

6 tys. zł

9.295,66 zł

10 tyś zł

6 tys. zł

-

10 tys. zł

29

50

54

54

52

-

52

63

64
65
66

67

68
69

70

71

72

Liczba ćwiczeń, przeglądów, szkoleń
odbytych w danym roku w celu
poprawy lub utrzymania stanu
12
10
12
10
10
gotowości do przeciwdziałania
zagrożeniom i zwalczania ich
skutków
IV.2 Poprawa konkurencyjności miasta oraz oddziaływania promocyjnego poprzez kulturę, edukację, sport, rekreację i ich bazę materialną
Wysokość dochodów z podatku PIT
43.762,4
47.099.29 50.382.793
51.972.073 zł
55.274.822 zł
w budżecie miasta w danym roku
tys. zł
5 zł
zł
IV.2.1 Poprawa
Wysokość dochodów z podatku CIT
1.336,4
1.536.538, 1.628.215
konkurencyjności
2.000.000 zł
2.957.167,91 zł
w budżecie miasta w danym roku
tys. zł
99 zł
zł
inwestycyjnej i osadniczej
905
miasta.
Zmiana liczby mieszkańców w
- 78
-752
-892
(odpady)
-500
stosunku do roku poprzedniego
- 322
-966
-966
Liczba imprez organizowanych
przez instytucje kultury, placówki
944
944
925
920
729
oświatowe i kluby sportowe w
danym roku
Liczba biletów na imprezy
kulturalne sprzedanych w danym
8.393
9.872
3.445
3.500
3.311
roku
Liczba biletów na imprezy sportowe
22.000
41.000
36.000
36.000
44.249
sprzedanych w danym roku
J. polski – 37,69,
Matematyk
matematyka –
Historia
a: 40,10%,
27,33,
IV.2.2 Zwiększenie
Historia
63,24;
Przyroda::
j. ang. – 36,71
promocyjnych oraz
53,3; język
język
49,70%,
Część mat.społecznych efektów
polski
polski
Historia i
przyrod. z zakresu
działalności instytucji kultury,
66,1;
60,04;
wos:
mat. – 50,45%,
placówek oświatowych,
matematy
matematy
56,76%, J.
część mat.ośrodków sportu, rekreacji i Średnia liczba punktów lub średnia
ka 44,5;
W 2018
ka 44,34;
polski:
przyrod z zakresu
wypoczynku oraz klubów i ocen uzyskiwanych w wyniku
przyroda
oczekuje się
przyroda
69,10%, J.
przyrod. –
organizacji sportowych.
egzaminu gimnazjalnego oraz z
49,5;
wyższych
47,74;
angielskieg
52,43%, część
matur w danym roku
angielski
wyników
angielski
o z poz.
human. z zakresu
63,5.
64,65;
podstawow
historii i wos –
94 % osób
92,24%
ym 63,98%,
56,45%, język
zdało
osób zdało
J. ang. na
polski – 66,85%,
egzamin
egzamin
poz.
język angielski
maturalny
maturalny
rozszerzony
podst.– 64,98%, j.
m: 42,50%
angielski rozsz. –
48,28%
Nie gorszy
Procent uczniów którzy nie zdali
Zdawalność matury na poziomie wyższym niż poziom zdawalności w kraju czy na terenie
7,76%
1,43 %
niż w roku
8,82%
matury w danym roku
OKE Łódź
poprzednim
PSP: 77% PSP:
PG:
Osiąganie
LO II – 214
LO II – poprawa lokaty (236 miejsce w roku 2017) 4 miejsce w rankingu LO woj.
59,7%;
52,85% / matematyk
możliwie
miejsce w kraju
Świętokrzyskiego
PG: j. pol.:
60,83% - a: 32,0% wysokiego
LO III – 368
LO III – niższa lokata (323 miejsce w roku 2017) 12 miejsce w rankingu LO woj.
Pozycja ostrowieckich szkół
67%- 58%, 64,85% /
49,5;
poziomu
miejsce w kraju
Świętokrzyskiego
podstawowych, gimnazjów oraz
hist. i wos:
78,38%
przyroda:
wyników
Technikum nr 3 –
Technikum nr 3 – poprawa lokaty (98 miejsce w roku 2017) 2 miejsce w rankingu
szkół średnich w rankingach w
73% -56%,
45,4% nauczania,
66 miejsce w
Techników woj. Świętokrzyskiego
danym roku
matemat.:
PG:
56,30%;
uzyskanie
kraju
(Ranking Tygodnika „Perspektywy)
51%–36%; 51,70% historia,
wyników na
przyroda:
75,40% wos: 51,2% poziomie nie
55% - 39%, matematy - 63,5%; gorszym niż w

8

57.372.08
7 zł
2.500.000
zł
-50
-150

759

2.310
37.000

W 2019
oczekuje
się
wyższych
wyników

Nie gorszy
niż w roku
poprzed.
Osiągnięci
e pozycji
w
rankingac
h nie
gorszych
niż w roku
poprzedni
m

j. ang.:
ka: 32,20% j. polski:
76/59% - 50,30%;
63,6% 55/35%;
77,5%;
język
LO Nr III
j. angielski
polski:
wśród 500 59,60% podst.:
najlep. l.o.;
50,7% 74,50%
ZS Nr 2
77,8%;
wśród 300
j. angielski
najlep.
rozszerz.:
tech.; ZS
35,7% Nr 3 wśród
58,4%,
100 najlep.
tech.
73

74

Liczba turniejów różnej rangi
rozgrywanych na obiektach
sportowych w mieście
Liczba nowych obiektów kultury i
sportowych oddanych do użytku w
danym roku

roku
poprzednim

PG:
matematyka:
47,8%-56,2%,
przyroda: 44%59%,
historia i wos:
50,8%-62,4%
j. polski:
58,8%-71,6%
j. angielski:
PG nr 1:
53,3%/36,3%77%/61,6%

PG:
- z zakresu matematyki
PG nr 1 56,2%, PG nr 3 47,8%, PG nr 4 49,2%, PG nr 5 48,6
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych:
PG nr 1 59%, PG nr 3 44%, PG nr 4 56,9%, PG nr 5 49,8%
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie:
PG nr 1 62,4%, PG nr 3 50,9%, PG nr 4 61,7%, PG nr 5 50,8%
- z zakresu języka polskiego:
PG nr 1 71,6%, PG nr 3 58,8%, PG nr 4 69,2%, PG nr 5 67,8%
j. angielski (podstawowy/ rozszerzony)
PG nr 1 77%/61,6%, PG nr 3 59,4%/42%, PG nr 4 70,2/53,2%, PG nr 5 53,3%/36,3%

48

61

50

50

50

-

50

0

0

0

1

2

Baseny Rawszczyzna
Boisko przy PSP nr 14

4

………………………………………………..
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 Finansowy Urzędu 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.
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

