Informacja o realizacji zadań wynikających ze Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Św. w 2006 roku
stosownie do pkt. 5 Strategii - Uchwała nr XXIV/282/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2004 r.
Lp

Wyszczególnienie

Nazwa zadania

Dział, rozdział,
paragraf

Kwota

Odpowiedzialny za
realizację

Cel szczegółowy
G 2. Wzrost znaczenia
gospodarczego miasta poprzez
rozwój sektora MSP ora wzrost
inwestycji.

Realizacja Uchwały Nr XVIII/218/2004 Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7
kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia
programu pomocy przedsiębiorcom
inwestującym na terenie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
1
Z ulgi skorzystało 4 przedsiębiorców
Cel szczegółowy
prowadzących działalność gospodarczą na
G 2.9. Wzrost liczby inwestycji
terenie Gminy Ostrowiec Św. W latach 2004skutkujących nowymi miejscami
2006 utworzono łącznie 209 nowych miejsc
pracy.
pracy, które będą utrzymane przez okres 5
lat.

496 720,34 zł

OGÓŁEM

496 720,34 zł

Skarbnik Miejski

ZARZĄDZANIE GMINĄ

2

Cel strategiczny
Z 1. Podniesienie jakości usług
administracji samorządowej
poprzez doskonalenia metod
zarządzania.

Zakup sprzętu komputerowego

350 780,00 zł 750, 75023, par. 6060

Cel szczegółowy
Z 1.2. Wzrost efektywności
funkcjonowania administracji
miasta poprzez zastosowanie
nowoczesnych technologii
informatycznych.

Zakupy oprogramowania

150 344,00 zł 750, 75023, par. 6060

Cel strategiczny
Z 1. Podniesienie jakości usług
administracji samorządowej
poprzez doskonalenia metod
zarządzania.

Certyfikat ISO

4 992,00 zł 750, 75023, par. 430

Naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Prawnego

Cel szczegółowy
Z 1.1. Doskonalenie metod
zarządzania administracją
samorządową w oparciu o
normy systemu jakości.

Naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Prawnego
OGÓŁEM

Lp

3

Wyszczególnienie

506 116,00 zł
Nazwa zadania

Cel strategiczny
G 2. Wzrost znaczenia
gospodarczego miasta poprzez
rozwój sektora MSP oraz wzrost
inwestycji.

Współpraca z syndykami i likwidatorami
w celu stworzenia systemu
zachęcającego do zagospodarowania
majatku upadłych firm:

Cel szczegółowy
G 2.10. Przywrócenie znaczenia
ekonomicznego terenów
poprzemysłowych zagospodarowanie majątku
upadłych firm.

- nabycie od Syndyka Huty Ostrowiec S.A. w
upadłości prawa uŜytkowania wieczystego
działki gruntu Nr 74/7 (Obr.41, ark.II),
połoŜonej przy ul. Szewieńskiej
- nabycie od Syndyka Huty Ostrowiec S.A. w
upadłości prawa uŜytkowania wieczystego
działki Nr 34 (Obr.45, ark.4), połoŜonej przy
ul. Niskiej
- nabycie od Syndyka Huty Ostrowiec S.A. w
upadłości prawa uŜytkowania wieczystego
działki gruntu Nr 105/2 (Obr.35, ark.IV)
- nabycie od Syndyka PSS Społem w
Ostrowcu Św. w upadłości prawa własności
działki ozn. nr 3/3 o pow. 1784 m2 przy ul.
Aleja 3-go Maja Nr 75 zabudowanej
budynkami ( nieruchomość została oddana w
trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostrowcu
Św. przy ulicy śabiej Nr 31)

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

199 409,00 zł 700,70005, par. 6050
2 436,34 zł 700,70005, par. 4300
320,00 zł 700,70005, par. 4610
39 040,00 zł 700,70005, par. 6050
200,00 zł 700,70005, par. 4610
1 329,80 zł 700,70005, par. 4300
138 006,40 zł 700,70005, par. 6050
200,00 zł 700,70005, par. 4610
2 061,80 zł 700,70005, par. 4300
132 306,00 zł 700, 70005, par. 6050
2 178,92 zł 700,70005, par. 4300
260,00 zł 700,70005, par. 4610

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

- nabycie od Syndyka PSS „Społem” w
Ostrowcu Św. w upadłości prawa
wieczystego uŜytkowania działki ozn. nr 2/20
o pow. 1136 m2 zabudowanej budynkiem
mieszkalnym Nr 48 połoŜonej przy ul. Kuźnia
(nieruchomość została włączona do
komunalnego zasobu lokalowego i
przekazana do nieodpłatnego korzystania na
rzecz Zakładu Usług Miejskich)

1 000,00 zł 700,70005, par. 6050

629,52 zł 700, 70005, par. 4300

275,00 zł 700, 70005, par. 4610

Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie
Przygotowanie do sprzedaŜy i sprzedaŜ w
infrastruktury słuŜącej
2006 r. gruntów na cele inwestycyjne:
zrównowaŜonemu rozwojowi
miasta.
Cel szczegółowy
G 3.1. Uporządkowanie sytuacji
własnościowej gruntów oraz
wyznaczenie i przygotowanie
terenów dla potrzeb oferty
inwestycyjnej miasta.

- nieruchomości zabudowanej, połoŜonej w
Ostrowcu Św. przy ul. Staffa, oznaczonej
jako działka Nr 75/203 (Obr. 11 , ark. 3) o
pow. 0,0300 ha oraz działki niezabudowanej
nr 75/119 o pow. 0,0015 ha, uzyskano
dochód 30300,00 zł

18,36 zł 700, 70005, par. 4330 Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

18,00 zł 700, 70005, par. 4610
4

- nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej
w Ostrowcu Św. przy ul. Orlej o pow. 1,3662
ha, oznaczonej jako działka Nr 8/10 (Obr. 8,
ark. 2), uzyskano dochód 138400, 00 zł
- nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej
w Ostrowcu Św. przy ulicy Górzystej,
oznaczonej jako działka Nr 75/14 (Obr. 36,
ark. 4), o pow. 0,0444 ha, uzyskano dochód
51.500,00 zł
- nieruchomości zabudowanej, połoŜonej w
Ostrowcu Św. przy ul. Sienkiewicza 6,
oznaczonej jako działka nr 87 (Obr.36,ark.4),
o pow. 0,0346 ha, uzyskano dochód
40.400,00 zł

12,36 zł 700, 70005, par. 4330
6,00 zł 700, 70005, par. 4610
12,36 zł 700, 70005, par. 4330
30,00 zł 700, 70005, par. 4610
12,36 zł 700, 70005, par. 4330
6,00 zł 700, 70005, par. 4610

Przygotowanie do zamiany i zamiana
gruntów na cele inwestycyjne:
- nieruchomości niezabudowanych,
połoŜonych w Ostrowcu Św. przy ul.
Bałtowskiej-Dunalka-dzięki przeprowadzonej
zamianie Gmina stała się wyłącznym
właścicielem działek Nr 25 i Nr 7/4 o łącznej
pow. 5,7111 ha, w wyniku dokonanej
zamiany uzyskano dopłatę 13546, 00 zł

488,00 zł 700, 70005, par. 4300
20,34 zł 700, 70005, par. 4330
270,00 zł 700, 70005, par. 4610
1 464,00 zł 700, 70005, par. 4300

Przygotowanie do sprzedaŜy gruntów na
cele inwestycyjne:
- nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej
w Ostrowcu Św. przy ul. IłŜeckiej,
oznaczonej jako działka Nr 136 (Obr.17,
ark.1) o pow. 0,3697 ha
- nieruchomości zabudowanej, połoŜonej w
Ostrowcu Św. przy ul. śabiej, oznaczonej
jako działki Nr 4, 5, 6 i 8/2
- prawa uŜytkowania wieczystego gruntu
połoŜonego przy ul. Świętokrzyskiej,
oznaczonego jako działka nr 4/132 wraz z
prawem własności usytuowanego na niej
budynku
- prawa uŜytkowania wieczystego gruntu,
połoŜonego w Ostrowcu Św. przy ul.
Świętokrzyskiej, oznaczonego jako działka nr
7/16
Cel strategiczny
Przygotowanie do sprzedaŜy i sprzedaŜ w
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
2006 r. gruntów pod budownictwo
stopnia integracji zawodowej i
mieszkaniowe jednorodzinne:
społecznej mieszkańców.

4 076,80 zł 700, 70005, par. 4300
12,36 zł 700, 70005, par. 4330
60,00 zł 700, 70005, par. 4610 Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego
132,00 zł 700, 70005, par. 4330

1 464,00 zł 700, 70005, par. 4300

366,00 zł 700, 70005, par. 4300

Cel szczegółowy
S 1.18. Zwiększenie
dostępności mieszkań o dobrym
standardzie dla przęcietnie
zamoŜnych mieszkańców.

- nieruchomości połoŜonej w Ostrowcu Św.
przy ulicy Sikorskiego, oznaczonej jako
działka Nr 44, uzyskano dochód netto
37.900,00 zł

12,36 zł 700, 70005, par. 4330

- nieruchomości połoŜonej w Ostrowcu Św.
przy ul. Ogrodowej, oznaczonej jako działki
Nr 78/3, uzyskano dochód netto 17.600,00 zł

12,36 zł 700, 70005, par. 4330

- 14 nieruchomości połoŜonych połoŜonych
w Ostrowcu Św. przy ul. Ogrodowej,
uzyskano dochód 443.100,00 zł
5

Przygotowanie do sprzedaŜy gruntów
pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne:
- nieruchomości połoŜonej w Ostrowcu Św.
w rejonie ulic: Drukarska – Hutników,
oznaczonej jako działki gruntu Nr 73/39 i 73
/41

12,00 zł 700, 70005, par. 4610

30,00 zł 700, 70005, par. 4610
550,00 zł 700,70005, par. 4300
520,95 zł 700, 70005, par. 4330
60,00 zł 700, 70005, par. 4610
Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

276,72 zł 700, 70005, par. 4330
400,00 zł 700, 70005, par. 4300

- 3 nieruchomości połoŜonych w Ostrowcu
Św. przy ul. Bałtowskiej, oznaczonych jako
działki gruntu Nr 44/5, 44/6 i 44/7

168,72 zł 700, 70005, par. 4330

- 4 nieruchomości połoŜonych w Ostrowcu
Św. przy ul. Ogrodowej

594,21 zł 700, 70005, par. 4300

- działek połoŜonych w Ostrowcu Św., przy
ul. Leśnej
OGÓŁEM

65,91 zł 700, 70005, par. 4330
10 800,00 zł 700, 70005, par. 4300
12 933,00 zł 700, 70005, par. 4300
554 557,95 zł

Lp

Wyszczególnienie

Nazwa zadania

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

ZARZĄDZANIE GMINĄ
Cel strategiczny
Z 2. Uspołecznienie procesu
zarządzania gminą i
usprawnienie komunikacji
społecznej.

6

Informacja lokalna - usługi:
- publikowanie informatora samorządowego
"Fakty Ostrowieckie",
- realizacja i emisja cyklicznej audycji
informacyjno-publicystycznej z udziałem
Prezydenta Miasta zatytułowanej "Prosto w
oczy z Prezydentem", w lokalnych
telewizjach kablowych,
Cel szczegółowy
Z 2.7. Zwiększenie skuteczności - realizacja i emisja w lokalnych telewizjach
kablowych cyklicznej audycji informacyjnej
Urzędu Miasta w zakresie
zatytułowanej "Fakty Ostrowieckie",
przekazywania informacji
- zlecanie przygotowywania informacji
związanych z działalnością
prezentujących działalność samorządu,
organów gminy oraz
zamieszczanych
na stronie internetowej
pozyskiwanie opinii
Urzędu
Miasta,
w
informatorze
mieszkańców w tym zakresie.
samorządowym "Fakty Ostrowieckie" oraz w
wydawnictwach promocyjnych.

Cel strategiczny
Z 4. Wzrost atrakcyjności
inwestycyjnej miasta oraz jego
znaczenia w kraju i za granicą.

Informacja lokalna - umowy zlecenia:
- zlecanie przygotowywania informacji
prezentujących działania samorządu,
zamieszczanych na stronie internetowej
Urzędu Miasta oraz w informatorze
samorządowym "Ostrowieckie fakty".
Promocja miasta - zakup materiałów:
- zakup albumów, katalogów, wydawnictw i
rekwizytów promocyjny, pucharów, które były
wykorzystywane do celów promocyjnych
miasta oraz jako nagrody w konkursach
odbywających się pod patronatem
prezydenta miasta.

135 139,40 zł 750, 75095, par. 430

Kierownik Biura Prezydenta
Miasta

1 950,00 zł 750, 75095, par. 417

50 620,61 zł 750, 75095, par. 421

Promocja miasta - usługi:
- wykonanie broszury promocyjnoinformacyjnej "BudŜet Ostrowca
Świętokrzyskiego na 2006 rok" prezentującej
załoŜenia ubiegłorocznego budŜetu,
- zlecanie wykonania i grawerowanie
pucharów okolicznościowych, wręczanych
laureatom konkursów i turniejów
rozgrywanych pod patronatem Prezydenta
Cel szczegółowy
Miasta,
Z 4.7. Kreowanie pozytywnego i - zamieszczanie tekstów promujących miasto
7 atrakcyjnego wizerunku miasta m.in. w katalogu "Liderzy Regionu 2005”,
wśród jego mieszkańców i na
„Stara Huta”, dodatku do Gazety Wyborczej
zewnątrz.
„Atrakcyjne wakacje w mieście”, dodatku do
„Echa Dnia”, pt. „Liderzy w przyciąganiu
pieniędzy”, który ukazał się 7 listopada,
- organizacja spotkań i imprez promocyjnych,
m.in. spotkania noworocznego Prezydenta
Miasta z przedstawicielami środowisk z
terenu miasta, ceremonii wręczenia nagród
laureatom II edycji konkursu fotograficznego
"Ostrowiec w obiektywie" organizowanego
pod patronatem Prezydenta Miasta,

451 711,38 zł 750, 75095, par. 430

Kierownik Biura Prezydenta
Miasta

- zlecanie wykonania gadŜetów
promocyjnych miasta,
- zlecanie wykonania plakatów, billboardów i
ulotek promujących odbywające się w
mieście imprezy kulturalne i sportowe,
- wykonanie 50 sztuk płaskorzeźb z
panoramą miasta, które były wręczane
osobom i instytucjom zasłuŜonym dla
rozwoju i promocji Ostrowca
Świętokrzyskiego,
- organizacja koncertów i imprez
kulturalnych, np. z okazji Dnia Kobiet, Dnia
Dziecka oraz
w ramach akcji „Kocham moje miasto”,
- wykonanie księgi pamiątkowej miasta,
- przeprowadzenie wspólnie z „Echem Dnia”
akcji promocyjnej Ostrowca
Świętokrzyskiego jako „Miasta przyjaznego
mieszkańcóm poprzez propagowanie
bezpiecznego i zdrowego stylu Ŝycia.
Promocja miasta - umowy zlecenia:
- oprawa muzyczna uroczystości z okazji
Mistrzostw Polski w pływaniu w dniu
20.05.2006,
- prowadzenie imprez plenerowych, licytacji
oraz koncertu podczas XIV Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu
08.01.2006,
- wykonanie 6 statuetek wręczonych 27
stycznia podczas noworocznego spotkania z
Prezydentem Miasta,
- wykonanie obrazów z wizerunkiem
Ostrowca wykorzystywanych w celach
promocyjnych miasta.

Kierownik Biura Prezydenta
Miasta

19 900,00 zł 750, 75095, par. 417

Promocja miasta - nagrody i wydatki
osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego PSC
1510 wraz z oprzyrządowaniem dla
uczennicy Publicznego Gimnazjum Nr 3 za
zdobycie srebrnego medalu w Mistrzostwach
Polski Seniorów o MłodzieŜowców w
Pływaniu, które odbyły się w dniach 18-21
maja,
- nagroda dla zwycięzcy konkursu na hejnał
miasta ogłoszonego przez prezydenta
Ostrowca Świętokrzyskiego.

3 490,00 zł 750, 75095, par. 304

Współpracę z zagranicą - usługi:
- koszty pobytu członków delegacji z
bliźniaczego miasta Biała Cerkiew na
Ukrainie oraz sekretarza Ambasady
Uzbekistanu, którzy na zaproszenie
Prezydenta Miasta odwiedzili nasze miasto w
ramach obchodów Dni Ostrowca; wizyta
studyjna delegacji z Białej Cerkwi w
listopadzie; wizyta przedstawicieli
administracji samorządowej i
przedsiębiorców z włoskiego miasta Pineto,
która zaowocowała nawiązaniem stosunków
partnerskich pomiędzy samorządami (22 –
24 listopada).

7 608,60 zł 750, 75095, par. 430

Wspópraca z zagranicą - podróŜe
zagraniczne:
- 27.09 – 02.10 - przedstawiciel gminy
Mariusz Wesołowski przebywał w
Belgradzie. Wyjazd odbył się w ramach
projektu „Świętokrzyskie dla Serbii- najlepsze
praktyki samorządowe” i był finansowany ze
środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Organizatorem wyjazdu była Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej.

219,20 zł 750, 75095, par. 442

OGÓŁEM

670 639,19 zł

Kierownik Biura Prezydenta
Miasta

Lp

Wyszczególnienie

Nazwa zadania

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

Dofinansowanie dokształcania
Cel strategiczny
młodocianych:
S. 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz - wspieranie pracodawców poprzez zwrot
stopnia integracji zawodowej i
kosztów kształcenia młodocianych
społecznej mieszkańców.
pracowników, z którymi podpisali umowy o
pracę.
8

Cel szczegółowy
S 1.3. Rozwój lokalnego rynku
pracy oraz lepsze wykorzystanie
moŜliwości pomocy udzielanej
bezrobotnym i pracodawcom
przez instytucje rynku pracy.

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli
poprzez przystępowanie do egzaminu na
Cel strategiczny
stopień nauczyciela mianowanego:
S. 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
- przeprowadzono postępowanie
stopnia integracji zawodowej i
egzaminacyjne dla 18 nauczycieli, którzy
społecznej mieszkańców.
ubiegali się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego.
9
Cel szczegółowy
S 1.4. BieŜące dostosowywanie
Tworzenie nowych kierunków kształcenia
oferty szkolnictwa do aktualnych
dorosłych.
i perspektywicznych potrzeb
rynku pracy.

136 917,07 zł 801, 80195, par. 4300

Naczelnik Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych

1 957,79 zł 801, 80195, par. 4170

W ramach budŜetu
CKU

Dyrektor CKU

Organizacja imprez kulturalnych,
konkursów i plebiscytów dla uczniów
Cel strategiczny
S. 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz przedszkoli, szkół podstawowych i
gimnazjów:
stopnia integracji zawodowej i
- sfinansowanie nagród ksiąŜkowych i
społecznej mieszkańców.
rzeczowych dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów oraz wychowanków przedszkoli
biorących udział w konkursach
międzyszkolnych na szczeblu miasta i
powiatu ( wiedzy, muzycznych, plastycznych
i inne) oraz laureatów plebiscytu „Uczeń
Roku”. Zorganizowano 33 konkursy o
zasięgu miejskim i powiatowym. Zostały one
przeprowadzone we współpracy z
Cel szczegółowy
placówkami oświatowymi (szkoły - w tym
S 1.6 Eliminacja ze szkół
ponadgimnazjalne i przedszkola) oraz m.in.
zjawisk patologii w postaci
Komendą Powiatową StraŜy PoŜarnej,
narkomanii, alkoholizmu i
Polskim Towarzystwem Turystyczno –
10
przemocy.
Krajoznawczym, Komendą Hufca ZHP,
Polskim Towarzystwem Tatrzańskim, ,
Miejskim Centrum Kultury,
Przedsiębiorstwem „Poczta Polska”, redakcją
„Gazety Ostrowieckiej”, Biurem Wystaw
Artystycznych, Towarzystwem Kultury
Teatralnej.
Udzielanie pomocy materialnej dla
uczniów.
- Gmina udziela pomocy materialnej o
charakterze socjalnym i motywacyjnym.
Wypłacane są stypendia szkolne za
osiągnięcia sportowe oraz zasiłki. Ten rodzaj
pomocy jest finansowany ze środków
pochodzących z dotacji, ale równieŜ z
dochodu własnego gminy.
.
- udzielana jest równieŜ pomoc materialna
dla uczniów osiągających wysokie wyniki w
nauce i współzawodnictwie sportowym.

10 141,94 zł 854, 85495, par. 4210

Naczelnik Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych

608 719,40 zł

854, 85415, par. 3110,
par. 3240

Realizowany w ramach
budŜetów placówek
Dyrektor szkoły
oświatowych.

Organizacja wypoczynku letniego dzieci
oraz organizacja Dnia Edukacji
Narodowej.
Wyjazd dzieci z rodzin o trudnej sytuacji
Cel strategiczny
materialnej na kolonie do Dziwnowa i Rabki.
S. 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
- sfinansowanie kosztów transportu dwóch
stopnia integracji zawodowej i
grupy dzieci ( grupa I - 18 osób, grupa II –
społecznej mieszkańców.
11 osób ) z rodzin o trudnej sytuacji
materialnej na miejsce zbiórki – Kielce.
- sfinansowanie kosztów transportu dzieci –
11
przegląd zespołów tanecznych.

15 671,00 zł 854, 85495, par. 4300

Naczelnik Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych

Cel szczegółowy
S 1.7. Objęcie systemem
pomocy osób dotkniętych bądź
zagroŜonych zjawiskami
patologicznymi, dzieci i
młodzieŜy wywodzących się z
rodzin dysfunkcyjnych oraz
mających / stwarzających
problemy edukacyjno –
wychowawcze.
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
Stworzenie dzieciom i młodzieŜy w czasie
stopnia integracji zawodowej i
wolnym od zajęć szkolnych ciekawej oferty
społecznej mieszkańców.
spędzania czasu, udostępnienie miejskiej
12
bazy rekreacyjno – sportowej, szkolnych
Cel szczegółowy
obiektów sportowych i świetlic, tworzenie
S 1.8. Upowszechnianie
klubów młodzieŜowych, udostępnianie sal
aktywnych i bezpiecznych form gimnastycznych dzieciom i młodzieŜy.
spędzania czasu wolnego przez
dzieci i młodzieŜ.

W ramach budŜetu
szkół

Dyrektor szkoły

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Działalność Centrum Kształcenia
W ramach budŜetu
13
Ustawicznego.
CKU
Cel szczegółowy
S 1.14. Stworzenie warunków
do rozwijania edukacji
ustawicznej.
OGÓŁEM
773 407,20 zł
REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz Ochrona zdrowia. Przeciwdziałanie
alkoholizmowi.
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.5. Ograniczenie, a
14 następnie eliminacja zjawisk
dotacja, realizacja usług
degradacji ekonomicznej i
marginalizacji społecznej
spowodowanych bezrobociem
patologiami – zbudowanie
skutecznego systemu
zapobiegania i przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu.
Cel strategiczny
S 2. Poprawa bezpieczeństwa
publicznego, socjalnego i
zdrowia mieszkańców oraz
ochrona rodziny.
15

Cel szczegółowy
S 2.13. Osiagnięcie
ponadprzeciętnego poziomu
zdrowia społeczeństwa oraz
świadomości i kultury
zdrowotnej.

Dyrektor CKU

1 152 649,20 zł

851, 85154, par. 417,
1 152 649,20 zł 282, 283, 430, 461,
428

Naczelnik Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych

Ochrona zdrowia - pozostała działalność.

59 114,72 zł

dotacja

59 114,72 zł
851, 85195, par. 282

Cel strategiczny
S 2. Poprawa bezpieczeństwa
publicznego, socjalnego i
zdrowia mieszkańców oraz
16 ochrona rodziny.

Pomoc społeczna. Pozostała działalność.

183 000,00 zł

dotacja

183 000,00 zł 852, 85295, 85228,
par. 282

Cel szczegółowy
S 2.4. Poprawa sytuacji
ubogich.
Cel strategiczny
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
S 3. Osiagnięcie wysokiego
Pozostała działałalność.
stopnia świadomości
obywatelskiej i tolerancji w
17 społeczeństwie oraz identyfikacji dotacja
jednostek z samorządem.

26 500,00 zł
921, 92195, par. 430,
26 500,00 zł 282

Cel szczegółowy
S 3.4. Umocnienie patriotyzmu
lokalnego.
Cel strategiczny S 1. Wzrost
poziomu Ŝycia oraz stopnnia
integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
18
Cel szczegółowy S 1.8.
Upowszechnianie aktywnych i
bezpiecznych form spędzania
czasu wolnego przez dzieci i
młodzieŜ.

Kultura fizyczna i sport. Pozostała
działalność.
dotacja

301 166,35 zł

301 166,35 zł 926, 92695, par. 282,
430

Naczelnik Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych

Cel strategiczny Z 2.
Uspołecznienie procesu
zarządzania gminą i
usprawnienie komunikacji
społecznej.
Ochrona zdrowia. Przeciwdziałanie
alkoholizmowi.
dotacja, realizacja, usług
Ochrona zdrowia. Pozostała działalność.
dotacja
19

Cel szczegółowy Z 2.1.
Poszerzenie zakresu współpracy
samorządu ze społecznościami
lokalnymi i organizacjami
pozarządowymi.

Pomoc społeczna. Pozostała działalność.

851, 85154, par. 417,
1 152 649,20 zł 282, 283, 430, 461,
428
1 152 649,20 zł
59 114,72 zł 851, 85195, par. 282
59 114,72 zł
852, 85295, 85228,
183 000,00 zł
par. 282
183 000,00 zł

dotacja
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
26 500,00 zł 921, 92195, par. 481
Pozostała działałalność.
dotacja
26 500,00 zł
Kultura fizyczna i sport. Pozostała
926, 92695, par. 282,
301 166,35 zł
430
działalność.
dotacja, świadczenie usług
301 166,35 zł
Pozostałe działania:
w zakresie polityki społecznej
215 260,00 zł 853, 85305, par. 428
-Ŝłobki,
-zakup usług zdrowotnych.
OGÓŁEM
3 660 120,54 zł
Gminne Centrum Informacji oraz Centrum Edukacji Ekologicznej
Zadanie "Gminne Centrum Informacji"
realizowane zgodnie z załoŜeniami
Cel strategiczny
zawartymi w " Strategii ZrównowaŜonego
S1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
Rozwoju Gminy Ostrowiec
stopnia integracji zawodowej i
Świętokrzyski".
społecznej mieszkańców.
Umowa zlecenie dla szkoleniowca: „Dzień
250,00 zł 750, 75095, 417
20
dla twojej kariery 2006”
Cel szczegółowy 1.3.
Rozwój lokalnego rynku pracy
oraz lepsze wykorzystanie
Zakup materiałów biurowych.
1 159,09 zł 750, 75095, 421
moŜliwości pomocy udzielanej
osobom bezrobotnym przez
instytucje rynku pracy.

Naczelnik Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych

Naczelnik Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych

Umowa z ARL nr 4/2006.
Umowa z ARL nr 73/2006.
Ubezpieczenie sprzętu GCI (środki
przesunięte: dział, 750, rozdział 75095, par.
421 - 170,00 zł).
Zadanie "Gminny Ośrodek Kariery" Programy realizowane wspólnie z GCI
realizowane zgodnie z załoŜeniami
zawartymi w " Strategii ZrównowaŜonego
Rozwoju Gminy Ostrowiec
Cel strategiczny
Świętokrzyski".
S1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
Środki przesunięte:
stopnia integracji zawodowej i
dział 854, rozdział 85415, par. 421 – 7500,00
społecznej mieszkańców.
ze względu na dofinansowanie zadania przez
Wojewodę Świętokrzyskiego. Realizacja
projektu rozpoczyna się z dniem 1 sierpnia
2006 r.
Cel szczegółowy
S 1.13. Upowszechnienie
dostępu do Internetu.

Środki przesunięte:
dział 854, rozdział 85415 par. 421 – 5615,80,
21 Cel szczegółowy
par. 430 – 1 850,00, par. 411 – 34,20 ze
S 1.4. BieŜące dostosowanie
względu na dofinansowanie zadania przez
oferty szkolnictwa do aktualnych
Wojewodę Świętokrzyskiego Realizacja
i perspektywicznych potrzeb
projektu rozpoczyna się z dniem 1 sierpnia
rynku pracy.
2006r.
Cel szczegółowy
S 1.15 upowszechnienie
czytelnictwa i korzystania z
nowoczesnych form
edukacyjnych (e-learning,
komputerowe programy
edukacyjne, Internet jako źródło
wiedzy.)

33 999,98 zł 750, 75095, par. 430
830,00 zł 750, 75095, par. 443

0,00 zł 750, 75095, par. 421
Naczelnik Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych

0,00 zł 750, 75095, par. 430

Cel strategiczny
S1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.

Zadanie "Gminny Ośrodek Kariery równe szanse dla wszystkich"
realizowane zgodnie z załoŜeniami
zawartymi w " Strategii ZrównowaŜonego
Rozwoju Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski".

Cel szczegółowy
S 1.4. BieŜące dostosowanie
oferty szkolnictwa do aktualnych
i perspektywicznych potrzeb
22 rynku pracy.
Dotacja Wojewody Świętokrzyskiego Umowa
nr 6/Akt/2006 Realizacja projektu rozpoczyna
Cel szczegółowy
się 1 sierpnia 2006 r.
S 1.15. Upowszechnienie
czytelnictwa i korzystania z
nowoczesnych form
edukacyjnych (e-learning,
komputerowe programy
edukacyjne, Internet jako źródło
wiedzy.)
Zadanie „Równe szanse. Psycholog
szkolny – środkiem wspierania rozwoju
Cel strategiczny
gimnazjalistów w Gminie Ostrowiec
S1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
Świętokrzyski” realizowane zgodnie
stopnia integracji zawodowej i
załoŜeniami zawartymi w „Strategii
społecznej mieszkańców.
ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy
23
Ostrowiec Świętokrzyski.”
Cel szczegółowy
Dotacja Wojewody Świętokrzyskiego
S 1.6 Eliminacja ze szkół
Umowa nr 6/Akt/2006 Realizacja projektu
zjawisk patologii w postaci
rozpoczyna się 1 sierpnia 2006 r.
narkomanii, alkoholizmu i
przemocy.

5 200,00 zł 854, 85415, par. 417
34,20 zł 854, 85415, par. 411
12 613,05 zł 854, 85415, par. 421

10 277,04 zł 854, 85415, par. 430
Naczelnik Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych
522,00 zł 854, 85415, par. 443

Cel szczegółowy
S 1.7 Objęcie systemem
pomocy osób dotkniętych bądź
zagroŜonych zjawiskami
patologicznymi, dzieci i
młodzieŜy wywodzących się z
rodzin dysfunkcyjnych oraz
mających/stwarzających
problemy edukacyjno –
wychowawcze.

1 197,20 zł 854, 85415, par. 411
Środki przesunięte z dział 801, rozdział
80101, par. 417 – 4400,00 zł, par. 411 –
1138,20 zł, par. 412 – 171,20 zł; dział 854,
rozdział 85415 - 59, 00 zł.

171,52 zł 854, 85415, par. 412

9 000,00 zł 854, 85415, par. 417

1 400,00 zł 854, 85415, par. 421
Zadanie „Bezpieczna Szkoła”
Cel strategiczny
realizowane jest zgodnie załoŜeniami
S1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
zawartymi w „Strategii ZrównowaŜonego
stopnia integracji zawodowej i
Rozwoju Gminy Ostrowiec
społecznej mieszkańców.
Świętokrzyski.”
24

Cel szczegółowy
S 1.6 Eliminacja ze szkół
zjawisk patologii w postaci
narkomanii, alkoholizmu i
przemocy.

Środki przesunięte:
dział 801, rozdział 80110, par. 401 –
13245,00 zł, par. 411 – 2425,00 zł, par. 412
– 330,00 zł (w rozbiciu na 5 gimnazjów).

Umowa z ArRL nr 73/2006
Zadanie: „Pomoc osobom poszukującym
Cel strategiczny
pracy” realizowane zgodnie z
S1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
załoŜeniami zawartymi w „Strategii
stopnia integracji zawodowej i
ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy
społecznej mieszkańców.
Ostrowiec Świętokrzyski.”
Cel szczegółowy
Zakup ekranu podłogowego, flipcharta,
25
S 1.3. Rozwój lokalnego rynku verticali, ksiąŜek edukacyjnych do biblioteki
pracy oraz lepsze wykorzystanie GCI i prenumeraty czasopism.
moŜliwości pomocy udzielanej Umowa z ARL nr 74/2006.
osobom bezrobotnym i
Umowa z ARL nr 324/2006.
pracodawcom przez instytucje Umowa z ARL nr 461/2006.
rynku pracy.
Umowa z Fine-Grain nr 432/2006.

Naczelnik Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych
0,00 zł 750, 75095, par. 417

13 999,93 zł 750, 75095, par. 430

5 075,50 zł 750, 75095, par.421

34 723,98 zł 750, 75095, par. 430

Cel strategiczny
N1. Podniesienie poziomu
świadomości ekologicznej
mieszkańców.

Zadanie „Edukacja ekologiczna”
realizowane zgodnie z załoŜeniami
zawartymi w „Strategii ZrównowaŜonego
Rozwoju Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski” poprez działalność
Centrum Edukacji Ekologicznej.

Cel szczegółowy
N 1.1. Uświadomienie
społeczeństwu bezpośrednich
zagroŜeń dla zdrowia
Zakupy nagród dla dzieci, materiałów
mieszkańców, stanu fauny i
szkoleniowych dla nauczycieli, doposaŜenie
flory, estetyki krajobrazu oraz
księgozbioru CEE, zakup materiałów na
prawidłowego rozwoju społecznoakcje ekologiczne.
gospodarczego miasta,
wynikających z
zanieczyszczenia (skaŜenia)
26 środowiska.
Organizacja cyklicznych imprez jak: dni
ziemi, sprzątanie świata, święto drzewa,
dzień bez samochodu, warsztaty, konkursy,
szkolenia, wycieczki, happeningi, akcje
ekologiczne, realizacja projektów: zielone
podwórka, tydzień czystości wód, święto
polskiej niezapominajki, szukaj zysku w
odzysku, zbieraj makulaturę ratuj konie,
edukacja ekologiczna w gospodarstwach ekoagrotutystycznych.
Nagroda w VIII edycji konkursu „Na
najbardziej ekologiczną gminę województwa
świętokrzyskiego – edukacja ekologiczna”.
Zakup ksiąŜek i albumów o tematyce
ekologicznej, mikroskopów, telewizora i
DVD.
OGÓŁEM

5 472,46 zł 900, 90095, par. 421

Naczelnik Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych

9 746,62 zł 900, 90095, par. 430

20 000,00 zł 801, 80101, par. 240

165 672,57 zł

Lp
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Wyszczególnienie

Nazwa zadania

Cel strategiczny
S 2. Poprawa bezpieczeństwa
publicznego, socjalnego i
zdrowia mieszkańców oraz
ochrona rodziny.

DoposaŜenie scentralizowanego systemu
ostrzegania i alarmowania, zakup
materiałów do konserwacji i eksploatacji
sprzetu łączności, zakup innych
materiałów:

Cel szczegółowy
S 2.1. Wzrost poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców.

- dla potrzeb Miejskiego zespołu
Reagowania Kryzysowego zaklupiono dwa
radiotelefony i przekazno je w uŜyczenie
StraŜy Miejskiej. Ponadto zakupiono nagrody
ksiąŜkowe dla zwycięzców konkursu
plastycznego " zapobiegam poŜarom i
ostrzegam przed nimi". Pozostała do
wykorzystania kwota stanowiła
zabezpieczenie na wypadek awarii i
konieczności dosprzętowienia, utrzymanego
w stałej gotowości, systemu syren
alarmowych.
- dodatkowo w ramach doposaŜenia
systemu alarmowania, ze środków
pochodzących od Wojewody
Świętokrzyskiego zakupiono i zamontowano
na budynku Urzędu Miasta nowoczesną
cyfrową syrenę alarmową TSE-600.
Konserwacja i przeglądy sprzętu
łączności, w tym scentralizowanego
systemu łączności i alarmowania:
- zawarto umowę z PPUH "MITECH" w
Ostrowcu Św. Na wykonanie prac
dotyczących sprawowania nadzoru i
utrzymania w pełnej sprawności technicznej
urządzeń scentralizowanego systemu
alarmowego i syren alarmowych
rozmieszczonych na terenie miasta.

Dział, rozdział,
paragraf

Kwota

Odpowiedzialny za
realizację

2 405,00 zł 754, 75414, par. 421

Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich

18 000,00 zł

4 200,00 zł 754, 75414, par. 427

Szkolenie specjalistycznych druŜyn
ratowniczych, edukacja społeczna:
- przeprowadzono wyjazdową odprawę
połączoną ze szkoleniem strzeleckim dla
członków Miejskiego Zespołu Reagowania
Kryzysowego na terenie Klubu Sportowego
"Świt" w Starachowicach.
OGÓŁEM
Lp

Wyszczególneinie

Nazwa zadania

3 960,00 zł 754, 75414, par. 430

Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich

28 565,00 zł
Dział, rozdział,
paragraf

Kwota

Odpowiedzialny za
realizację

Cel strategiczny
G 1. Poprawa dostępności
Zwiększenie środków finansowych na
komunikacyjnej, jakości
remonty dróg w połączeniu z likwidacją
(standardu) dróg dojazdowych
barier architektonicznych:
oraz zapewnienie dogodnych
warunków ruchu wewnętrznego.
Cel szczegółowy
G 1.6. Podniesienie i
utrzymanie standardu
istniejących dróg publicznych.
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W zakresie remontów dróg gminnych
wykonano w 2006r.:
- remont chodnika wokół kościoła pw. Św.
Michała na podstawie zawartego
porozumienia z Parafią. Nawierzchnię
chodnika wykonano z kostki klinkierowej
odzyskanej z przebudowy Rynku. Zadanie
realizowane było przez Zakład Usług
Miejskich na podstawie Zarządzenia Nr
I/311/06 Prezydenta Miasta,
- remont ul. Niewiadomej na długości 110 mb
polegający na wykonaniu nakładki asfaltowej
oraz remoncie chodników.Zadanie
realizowane było przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych na
podstawie umowy 242/06,
- remont chodnika w ul. Broniewskiego po
obu stronach ulicy na długości 261 mb.
Zadanie wykonanie zostało przez Zakład
Usług Miejskich na podstawie Zarządzenia
Nr I/451/06 oraz I/584/06,

109 000,00 zł 600, 60016, par. 4270

79 844,24 zł

102 500,00 zł

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

- remont chodnika w ul. Okólnej na odcinku
od ul. Kościelnej do skrzyŜowania z ul.
Słowackiego na długości 113 mb. Zadanie
realizowane było przez Zakład Usług
Miejskich na podstawie Zarządzenia Nr
I/534/06,
- remont chodnika w ul. Starokunowskiej na
odcinku od Rynku do ul. Tylnej na długości
60 mb. Zadanie wykonywane było przez
Zakład Usług Miejskich na podstawie
Zarządzenia Nr I/535/06,
- remont chodnika w ul. Sienkiewicza na
odcinku od ul. IłŜeckiej do ul.
Starokunowskiej
o powierzchni 491 m2. Zadanie wykonywane
było przez Zakład Usług Miejskich na
podstawie Zarządzenia nr I/536/06,
- remont chodnika w ul. Matejki na odcinku
od ul. Waryńskiego do ul. Kopernika na
długości 91 mb. Zadanie realizowane było
przez Centrum Integracji Społecznej na
podstawie Zarządzenia Nr I/538/06,
- remont chodnika w ul. Kopernika na
odcinku od ul. Matejki do ul. Wspólnej na
długości 170 mb. Zadanie realizowane było
przez Centrum Integracji Społecznej na
podstawie Zarządzenia Nr I/539/06,
- remont ul. Smolnej poprzez wykonanie
nakładki asfaltowej na długości 40 mb.
Zadanie wykonane zostało przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych na
podstawie umowy nr 458/06,
- progi zwalniające w ul. Kopaniny. Zadanie
wykonane zostało przez Zakład Usług
Miejskich na postawie Zarządzenia Nr
I/644/06.

40 016,00 zł

33 998,96 zł

47 000,00 zł

600, 60016, par. 4270
12 957,62 zł

25 301,80 zł

20 984,00 zł

4 000,00 zł

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

- projekt remontu schodów w ul. Widok oraz
remontu parkingu przed budynkiem Urzędu
Miasta. Projekty wykonane zostały przez
firmę GRAFBUD.

16 409,00 zł

Zwiększenie środków na bieŜące naprawy
dróg (remonty cząstkowe) w połączeniu z
likwidacja barier architektonicznych:
Zadanie polegające na realizacji remontów
cząstkowych nawierzchni bitumicznych
realizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych wg. umowy nr 41/2006r z dnia
03.03.2006r., aneksu nr 1 (180/06) z dnia
30.06.2006r. i umowy nr 373/2006 z dnia
07.11.2006r.
W ramach w/w umów wykonano:
- remonty cząstkowe o powierzchni 1886 m2,
- krótkie nakładki asfaltowe (ul. Sienkiewicza,
Waryńskiego , boczna Sienkiewicza,
Dziewulskiego, boczna Dziewulskiego,
dojazd do Szkoły Podstawowej nr 12, Orla,
Staffa, Piwna i Okólna) – łączna
powierzchnia 6 846 m2.
Zwiększenie środków finansowych na
prace interwencyjne (remonty cząstkowe)
w połączeniu z likwidacja barier
architektonicznych
Zadanie realizowane na podstawie
zarządzeń Prezydenta Miasta Nr I/761/05,
I/205/06 przez Zakład Usług Miejskich. Na
realizację przedmiotowego zadania
przeznaczono kwotę 400 000 zł .

600, 60016, par. 4300

147 348,94 zł
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej
280 648,08 zł

600, 60095, par. 4300

W ramach realizacji zadania:
- wyremontowano przy zastosowaniu kostki
brukowej grubości 6 cm, podesty pod ławki w
Parku Miejskim, chodniki przy ul. Łącznej,
Sienkiewicza, Staffa, Stodolna, Osadowa,
Tylna, Parku im. Piłsudskiego o całkowitej
2
powierzchni 416m ,oraz kostki o grubości 8
cm chodniki przy ul. Czerwonego KrzyŜa,
Szkolna, Reja, Grzybowa, Łączna, Piwna o
całkowitej pow.1845,50 m2,
- utwardzono szlaką nawierzchnię dróg
gruntowych tj. ul. Stalowa, Rudzka –
boczna, Jarzębinowa, Stawki Denkowskie,
Leśna, Tomaszów, Ogrodowa ,Miodowa ,
Chłodna, Denkowska, Akademicka- boczna,
Mostowa, Zygmuntówka - boczna, Sadowa
,Folwarczna, Świerkowa, Karłowicza,
Ogrody15c (obok garaŜy), Chabrowa,
Ostrowiecka(przy cmentarzu),Browarna,
Bałtowska-boczna, Zwierzyniecka, Gajowa,
Trzeciaków-boczna, Norwida , Witosa ,
Folwark Piaski . Łącznie na naprawę
nawierzchni zuŜyto 2 639,5 tony kruszywa,
- wykonano remont chodników ulic :
Zofiówka, Prusa, Wiejska, Poniatowskiego,
Spółdzielcza, Focha(schody),Kolejowa,
Trzeciaków, poprzez ułoŜenie płytek
betonowych na powierzchni 206 m2,
- w ulicach : Trzeciaków, Wysoka,
Dziewulskiego wykonano remont łącznie 8
sztuk progów zwalniających z
zastosowaniem kostki betonowej,
- wykonano remont nawierzchni z trylinki
ulicy Osadowej, Wiejska–boczna,
Spółdzielcza,
- zlikwidowano studnię kopaną przy ul.
Garncarskiej,

387 394,80 zł 600, 60095, par. 4300

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

- wymieniono na nowe 496,5 mb
krawęŜników i 300mb obrzeŜy,
- wymieniono i uzupełniono skradzione
bariery spręŜyste przy łączniku ul.
Chrzanowskiego,
Poprawa oznakowania ulic gminnych :
- oznakowanie pionowe. Zadanie realizowało
Przedsiębiorstwo „DUBR” z siedzibą w
Kielcach wg. Umowy Nr 18/2006r. oraz
Aneksu do umowy nr 460/2006 –
konserwacja oznakowania pionowego. W
ramach w/w umowy ustawiono 230 szt.
znaków, poprawiono 580 szt. znaków,
wykonano znaki z nazwami ulic w ilości 80
szt.
- oznakowanie poziome. Zadanie
realizowało Przedsiębiorstwo „DUBR” z
siedzibą w Kielcach wg. Umowy Nr 150/2006
– wykonano oznakowanie poziome
cienkowarstwowe dróg – powierzchnia
oznakowania wyniosła 3 138 m2
Cel strategiczny
G 2. Wzrost znaczenia
gospodarczego Miasta poprzez Renowacja obiektów zabytkowych:
rozwój sektora MSP oraz wzrost
29 inwestycji.
Cel szczegółowy
w 2006 roku nie wydatkowano środków na
G 2.14 Poprawa i utrzymanie
remonty obiektów zabytkowych
dobrego stanu atrakcji
turystycznych.

83 000,00 zł

600, 60095, par. 4300
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej
35 582,95 zł

921, 92195, par. 4300
0,00 zł

Utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
Wykonawcą zadania był Zakład Usług
Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w
oparciu
o Zarządzenie Nr I/800/2005 Prezydenta
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
29.12.2005r. Prace obejmowały bieŜące
utrzymanie miejsc pamięci narodowej i ich
otoczenie, to jest koszenie trawy, zbieranie
śmieci, przycinanie Ŝywopłotów,
oczyszczanie z mchów, roztopionych świec i
zniczy.
Utrzymanie pomników przyrody:
Jedyny pomnik przyrody znajdujący się na
terenie Gminy Ostrowiec Św. znajduje się na
terenie wzgórza parkowego kirkut i objęty
jest stałym utrzymaniem w ramach
utrzymania zieleni miejskiej na terenie
wzgórza parkowego kirkut.

12 000,00 zł 921, 92195, par. 4300

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie UdraŜnianie starych kanałów ściekowych
i rowów odwadniających oraz
infrastruktury słuŜącej
zrównowaŜonemu rozwojowi
konserwacja kanalizacji deszczowej.
miasta.
Cel szczegółowy
G 3.7. Zabezpieczenie miasta
przed destrukcyjnym wpływem
30 przyrody – zapewnienie
bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego miasta.

Zadanie polegające na remontach kanalizacji
deszczowej realizowane było w ramach prac
interwencyjnych przez Zakład Usług
Miejskich na podstawie: Zarządzenia Nr
I/264/06 z 17 maja 2006r oraz Zarządzenia
I/320/2006 z dnia 21 czerwca 2006r.
Ogólna długość kanalizacji deszczowej
zarządzanej
przez
Gminę
Ostrowiec
Świętokrzyski wynosi 25 340 mb, na której
znajduje się 738 szt. studni rewizyjnych oraz
ok. 1 112 wpustów oraz 15 000 mb rowów
otwartych.

900, 90001, par. 4300

W ramach zarządzenia wykonano:
- oczyszczenie i odmulenie ok. 1 000 szt
studzienek kanalizacyjnych
- wykoszono rów odwadniający przy ul.
Rzeczki, Goździkowa, Gościniec, Stalowa,
w okolicy ogródków działkowych Relax
- wykoszono ciek denkowski
- wykoszono kanał staszicowski
- oczyszczono studzienki rewizyjne w ilości
szt. 424

73 389,36 zł

900, 90001, par. 4300

- wyczyszczono rurociąg w ul. Zygmuntówka
- oczyszczono 13 szt. separatorów
- przeprowadzono konserwację urządzeń
zabezpieczających
Remont kanalizacji deszczowej
Zadanie polegające na remontach kanalizacji
deszczowej realizowane było w ramach prac
interwencyjnych przez Zakład Usług
Miejskich na podstawie: I/320/2006 z dnia
21 czerwca 2006r
Ogólna długość kanalizacji deszczowej
zarządzanej
przez
Gminę
Ostrowiec
Świętokrzyski wynosi 25 340 mb, na której
znajduje się 738 szt. studni rewizyjnych oraz
ok. 1 112 wpustów oraz 15 000 mb rowów
otwartych.
W ramach zarządzenia wykonano m.in.:
- remont kanalizacji deszczowej w ulicach:
Opatowska, Kościuszki, Kuźnia, Trawna,
Trzeciaków, Grzybowa, Zygmuntówka

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

900, 90001, par. 4270

18 305,00 zł

Opracowanie projektów
Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska zagospodarowania skwerów, placów
naturalnego i zasobów zieleni. zabaw i parków:

Cel szczegółowy
N 3.11 Zwiększenie powierzchni
terenów zieleni oraz utrzymanie,
poprawa stanu i lepsze
zagospodarowanie istniejących
31 parków i innych terenów zieleni.

- w 2006r. zagospodarowano i
zrekultywowano m.in. tereny przy ul. Reja, w
Parku Miejskim, przy PSP Nr 14 oraz szereg
trawników, skwerów i pasów drogowych na
terenie miasta. Ponadto w stałym utrzymaniu
było ok. 42 ha zieleni miejskiej oraz ok.
355 000 m2 zieleni w pasach drogowych.
Ogółem na utrzymanie i zagospodarowanie
zieleni miejskiej wydatkowano w 2006r.
kwotę 174 774,86 zł ze środków budŜetu
Gminy oraz środki finansowe w kwocie
259 133,60 zł ze środków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

900, 90004, par. 4300
(plus środki GFOŚiW)
174 774,86 zł
Naczelnik Wydziału
Gospodarki komunalnej

Organizowanie nasadzeń drzew i
krzewów na poszczególnych osiedlach:
- ogółem nasadzono w 2006 r. ok. 130 szt.
drzew oraz ok. 2000 szt. krzewów. Rośliny te
zostały nasadzone na skwerach, w parkach,
pasach drogowych i na terenach osiedli, przy
współpracy Rad Osiedlowych.
OGÓŁEM

17 500,00 zł

1 721 955,61 zł

900, 90004, par. 4300
(plus środki GFOŚiW)

Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
N 2. WdroŜenie systemu
kompleksowej gospodarki
odpadami komunalnymi.
32

Nazwa zadania
Zbiórka i unieszkodliwianie odpadów
niebezpiecznych i problemowych z grupy
odpadów komunalnych. Zbiórka odpadów
niebezpiecznych z odpadów komunalnych
odbywała się w ramach obwiązującej
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Cel szczegółowy
N 2.3. Utworzenie Gminnego
Punktu Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych i
Problemowych.

Dział, rozdział,
paragraf

Kwota

Odpowiedzialny za
realizację

120 000,00 zł

GFOŚ i GW

Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
N 3.1 Poprawa czystości wód
33 powierzchniowych i
podziemnych oraz racjonalne
ich wykorzystanie.
Cel szczegółowy
N 3.2. Zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do rzek i
zbiorników powierzchniowych.
Cel szczegółowy
N 3.5. Stopniowa eliminacja
źródeł zanieczyszczeń
powietrza i gleby związanych z
ogrzewaniem oraz procesami.
34 Cel szczegółowy
N 3.8. Wzrost udziału paliw
ekologicznych (alternatywnych) i
źródeł energii odnawialnej w
wytwarzaniu energii cieplnej i
elektrycznej.

Wspomaganie osób fizycznych w realizacji
przyłączy w formie poŜyczki - społeczne
komitety budowy.
Udzielono jedynie dwóch poŜyczek.
Eliminacja nieszczelnych szamb oraz
zastępowanie ich podłączeniem do miejskiej
sieci kanalizacyjnej lub budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków

3 200,00 zł

GFOŚ i GW

Promocyjne poŜyczki dla osób fizycznych na
zmianę ogrzewania węglowego na
ekologiczne lub podłączenie do MEC.
Brak wpływu wniosków
GFOŚ i GW

Naczelnik Wydziału Rozwoju
Miasta

Transport i łączność
Publiczne drogi gminne
Cel strategiczny
G 1. Poprawa dostępności
ulica Szymanowskiego do ul. Chopina wraz z
komunikacyjnej, jakości
przebudową skrzyŜowania -zadanie
(standardu) dróg dojazdowych
zrealizowano w całości pow. 14668 m2
oraz zapewnienie dogodnych
warunków ruchu wewnętrznego.
Cel szczegółowy
G 1.7 Budowa nowych dróg
35 utwardzonych.

Budowa ciągu ulic zbiorczych w północnej
części miasta - zadanie zrealizowano w
całości o pow.14715 m2
kładka Denków - opracowano pełną
dokumentację techniczną
Projekt budowlany przebudowy i
modernizacji drogi wojewódzkiej nr 751, 754
w granicach miasta - dokumentacji nie
zrealizowano poniewaŜ powstały mozliwości
sfinansowania opracowania w ramach
planowanych inwestycji 2007-2013

Cel strategiczny
G 1. Poprawa dostępności
komunikacyjnej, jakości
Rewitalizacja Śródmieścia
36
(standardu) dróg dojazdowych
oraz zapewnienie dogodnych
warunków ruchu wewnętrznego.

2 771 119 zł 600, 60016, par. 605

9 313 148 zł
26 000 zł
Naczelnik Wydziału Rozwoju
Miasta
-

Cel szczegółowy
G 1.3. Wyprowadzenie ruchu
tranzytowegosamochodów
cięŜarowych z dzielnic i osiedli
mieszkaniowych.
Cel szczegółowy
G 1.5. Przygotowanie
infrastruktury komunalnej pod
rozbudowę sieci drogowej.
Cel szczegółowy
G 1.6. Podniesienie i
utrzymanie standardu
istniejących dróg publicznych.
Cel szczegółowy
G 1.7 Budowa nowych dróg
utwardzonych.

Remont płyty Rynku
Wykonano zadanie w całości o
pow.7910m2, droga o długosci 201 mb

Schody ul. Kościelna.Wykonano zadanie w
całości o pow. 1141 m2

6 138 117,00 zł
600, 60016, par. 605

586 296,00 zł

Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska Termomodernizacja PSP nr 9
naturalnego i zasobów zieleni.
37

Cel szczegółowy
N 3.7. Uzyskanie maksymalnej
oszczędności paliw i energii
cieplnej.

1 155 359,00 zł 801, 80101, par. 605
zrealizowano zadanie w całości

Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni. Termomodernizacja Zespołu Szkół
38
Publicznych nr 1
Cel szczegółowy
Zrealizowano zadanie w całości
N 3.7. Uzyskanie maksymalnej
oszczędności paliw i energii
cieplnej.

771 220,00 zł 801, 80110, par. 605

Naczelnik Wydziału Rozwoju
Miasta

Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska Termomodernizacja publicznych przedszkoli
Nie
naturalnego i zasobów zieleni. nr 7, 11, 12, 15, 16, 21
39
zrealizowano zadania, poniewaŜ gmina nie
Cel szczegółowy
otrzymała planowanych środków z funduszu
N 3.7. Uzyskanie maksymalnej
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
oszczędności paliw i energii
cieplnej.
Pozostałe inwestycje komunalne
Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie
infrastruktury słuŜącej
zrównowaŜonemu rozwojowi
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
miasta.
miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

40

Cel szczegółowy
G 3.4 Zwiększenie stopnia
skanalizowania miasta i
poprawa stanu technicznego
istniejącej sieci kanalizacyjnej

-

801, 80104, par. 605

296 650,00 zł 900, 90095, par. 605
osiedle Gutwin - wykonano pełną
dokumentację techniczną
ul. Szewieńska, ul. Świętokrzyska
ul. Podgórze, ul. Józefówka, ul. Sadowa wykonano pełną dokumetację techniczną
ul. Bałtowska - wykonano kanał sanitarny
PCV 250/200 mm o długości łącznej 691 mb

Cel strategiczny
Z 5. Wykorzystanie narzędzi
zarządzania strategicznego w
planowaniu inwestycyjnym.
41

Kontynuacja rozpoczętych opracowań
(studium i plany)

Cel szczegółowy
Z 5.1. Likwidacja barier rozwoju Sukcesywne opracowywanie nowych MPZP I etap zmiany części m.p.z.p miasta
związanych z planowaniem
Ostrowca Św. (Rawszczyzna), osiedla
przestrzennym – Miejscowe
"Śródmieście" (Browar, Urząd Miasta).
Plany Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP).

49 166,00 zł

Dział 710, rozdz.
71004
58 242,00 zł

Naczelnik Wydziału Rozwoju
Miasta

Cel strategiczny
G 1. Poprawa dostępności
komunikacyjnej, jakości
(standardu) dróg dojazdowych
Modernizacja oświetlenia w mieście oraz zapewnienie dogodnych
42
wykonano pełną dokumentację techniczną IIwarunków ruchu wewnętrznego.
go etapu. Planowana realizacja w 2007 roku.
Cel szczegółowy
G 1.6. Podniesienie i
utrzymanie standardu
istniejących dróg publicznych.
Kompleksowa wymiana instalacji
Cel strategiczny
oświetleniowej w szkołach podstawowych i
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
gimnazjach - wykonano pełną dokumentację
stopnia integracji zawodowej i
techniczną w 2005 r. Realizację przesunieto
społecznej mieszkańców.
43
na 2007 r.
Cel szczegółowy
S 1.12. Zbudowanie opartego na
wiedzy społeczeństwa
informacyjnego.
Cel strategiczny
Rozbudowa istniejącego zbiornika wodnego
G 2. Wzrost znaczenia
Gutwin - wykonano rozbudowę czaszy
gospodarczego miasta poprzez
zbiornika, powiekszono i ubezpieczono
rozwój sektora MSP oraz wzrost
skarpy
44 inwestycji.
Cel szczegółowy
Budowa budynku administracyjnego z
G 2.12. Wykreowanie lokalnego częscią rekreacyjną na ośrodku Gutwin opracowano pełną dokumentację techniczną
produktu turystycznego.

743 206,00 zł 900, 90015, par. 605

-

801, 80101 i 80110,
par. 605

1 250 000,00 zł 900, 90095, par. 605

85 000,00 zł

Naczelnik Wydziału Rozwoju
Miasta

Cel strategiczny
G 2. Wzrost znaczenia
gospodarczego miasta poprzez
rozwój sektora MSP oraz wzrost
inwestycji.
Cel szczegółowy
G 2.3. Poprawa warunków
funkcjonowania MSP.
Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji
Zawodowej - zrealizowano pelny zakres
45 Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz robót
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.

Dz. 710, rozdz. 71095 dotacja celowa dla
gminy Starachowice w
11 000 386,00 zł
związku ze wspólnym
projektem Phare 2003
SSG

Cel szczegółowy
S 1.14. Stworzenie warunków
do rozwijania edukacji
ustawicznej.
Cel strategiczny
N 4. Trwałe włączenie
środowiska przyrodniczego i
dziedzictwa kulturowego w
proces zrównowaŜonego
rozwoju
miasta.
46
Cel szczegółowy
N 4.3. Promocja walorów
krajobrazowych, przyrodniczych
i dziedzictwa kulturowego.

Naczelnik Wydziału Rozwoju
Miasta

Budowa pomnika Jana Pawła II zrealizowano pełny zakres robót objętych
umową z wykonawcą

422 251,00 zł 921, 92195, par. 605,

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.

Rozwój miejskiej infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Ostrowcu Św. - budowa hali
sportowej przy ul. Świętokrzyskiej rozstrzygnięto konkurs na opracowanie
dokumentacji projektowej i podpisano
umowę z wykonawcą w listopadzie 2006 r.

Rozbudowa basenu i bazy noclegowej przy
ul. Mickiewicza - ze względu na będący w
Cel szczegółowy
opracowaniu plan zagospodarownia
S 1.8. Upowszechnienie
przestrzennego z terminem zakonczenia I
aktywnych i bezpiecznych form kw. 2007 r. nie zrealizowano inwestycji
spędzania czasu wolnego przez
Budowa boisk sportowych - ul. Kolejowa dzieci i młodzieŜ.
inwestycja dwuletnia 2006/2007 na kwotę
umowną 4 754 214,00 zł , w 2006 wykonano
roboty na kwotę 1 609 956,00 zł
Cel strategiczny
S 2. Poprawa bezpieczeństwa
publicznego, socjalnego i
zdrowia mieszkańców oraz
ochrona rodziny.
Osiedle budynków socjalnych - inwestycja
48 Cel szczegółowy
odroczona ze względu na problemy z
wykupem terenów
S 2.3. Zahamowanie ubytku
mieszkań socjalnych, powstanie
domów socjalnych, schronisk
oraz sieci mieszkań
chronionych.
Cel strategiczny
G 2. Wzrost znaczenia
gospodarczego miasta poprzez
rozwój sektora MSP oraz wzrost Promocja gospodarcza miasta - opracowanie
i druk ofert inwestycyjnych oraz aktualizacja
inwestycji.
49 Cel szczegółowy
narzędzi promocji gospodarczej. Prezentacja
moŜliwości inwestycyjnych miasta w
G 2.8. Umocnienie rodzimych
środowiskach gospodarczych.
przedsiębiorców na lokalnym
rynku i pobudzenie aktywności
gospodarczej wśród
mieszkańców miasta.

49 670,00 zł

47

926, 92604, par. 605
-

1 609 956,00 zł

Naczelnik Wydziału Rozwoju
Miasta
-

24 000,00 zł

700, 70095, par. 421

750, 75095, par. 430,
421

Cel szczegółowy
G 2.9. Wzrost liczby inwestycji
skutkujących nowymi miejscami
pracy.
Cel szczegółowy
G 2.10. Przywrócenie znaczenia
ekonomicznego terenów
poprzemysłowych zagospodarowanie majątku
upadłych firm.

Naczelnik Wydziału Rozwoju
Miasta

Cel strategiczny
Z 4. Wzrost atrakcyjności
inwestycyjnej miasta oraz jego
znaczenia w kraju i za granicą.
Cel szczegółowy
Z 4.1. Wzrost zainteresowania
inwestorów zewnętrznych
inwestowaniem w mieście.
OGÓŁEM
Lp

Wyszczególnienie

Nazwa zadania

Cel strategiczny
N 2. WdroŜenie systemu
kompleksowej gospodarki
odpadami komunalnymi.

Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku oraz uchwały Rady Miasta.
Realizując powyŜszy zapis - StraŜ Miejska w
2006 r. podjęła w tym kierunku następujące
działania: skontrolowano posesje instytucji i
placówek prowadzących działalność
gospodarczą w ilości 4247. Podjęto
387czynności słuŜbowych, udzielono 256
pouczeń oraz 18 mandatów. Skierowano 11
wniosków do Sądu Rejonowego w Ostrowcu
Św. Wydział Grodzki.
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Cel szczegółowy
N 2.4. Likwidacja dzikich
wysypisk odpadów.

36 472 986,00 zł
Dział, rozdział,
paragraf

Kwota

0,00 zł

Odpowiedzialny za
realizację

Komendant StraŜy Miejskiej

Cel strategiczny
Informowanie społeczeństwa o sankcjach z
N 3. Poprawa stanu środowiska tytułu nie przestrzegania przepisów w
naturalnego i zasobów zieleni. zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Cel szczegółowy
N 3.2. Zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do rzek i
zbiorników powierzchnowych osiągnięcie standardów UE.
Cel szczegółowy
N 3.3. Ochrona przed
51 zanieczyszczeniem akwenów
wodnych stanowiących miejsca
rekreacji i wypoczynku.
Cel szczegółowy
N 3.11. Zwiększenie
powierzchni terenów zieleni oraz
utrzymanie, poprawa stanu i
lepsze zagospodarowanie
istniejących parków i innych
terenów zieleni.

Lp

Wyszczególnienie

0,00 zł

W w/w zakresie StraŜ Miejska podjęła
nastepujące czynności: skontrolowano 30
posesji, podjęto 40 czynności słuŜbowych na
terenie miasta oraz udzielono 15 pouczeń.

Komendant StraŜy Miejskiej

Stosowanie kar za niszczenie zieleni.
Przedstawiciele StaŜy Miejskiej w zakresie
niszczenia zieleni miejskiej podjęli
następujace działania: podjęto 410 czynności
słuŜbowych. Udzielono 256 pouczeń.
NałoŜono 137 mandatów oraz skierowano 17
wniosków do Sądu Rejonowego w Ostrowcu
Św. Wydział Grodzki.

0,00 zł

OGÓŁEM

0,00 zł

Nazwa zadania

Cel strategiczny
Utworzenie strefy ochronnej dla ujęcia
N 3. Poprawa stanu środowiska
wody pitnej "Kąty Denkowskie":
naturalnego i zasobów zieleni.

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację
Prezes MWiK Sp. Z o.o.

Cel szczegółowy
N 3.4. Utrzymanie dobrej jakości - w oparciu o wykonaną w roku 2005
dokumentację hydrogeologiczną ujęcia i
wody pitnej i racjonalne
operat wodno-prawny, w roku 2006
wykorzystanie jej zasobów.
ustanowiono strefę ochronną ujęcia wody
podziemnej " Kąty Denkowskie" dla
Ostrowca Św. - Rozporządzenie Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie Nr 5/2006 z dnia 26.09.2006 r.
(Dz. U. Nr 257 z 09.10.2006 r. poz. 2956)
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Propagowanie oszczędzania wody
poprzez prawidłową gospodarkę
wodomierzową oraz wspieranie
stosowania urządzeń oszczędzających
wodę:
- ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa
gospodarki wodomierzowej - wymiana
zdelegalizowanych wodomierzy" wymieniono 525 szt. wodomierzy,
- zakupiono urządzenie do pomiaru i
rejestracji przepływów i ciśnienia w sieci
wodociągowej "PROBELFLO".
Opomiarowanie róŜnych obszarów sieci przy
jego pomocy (stworzenie tzw. "historii
pomiarów") pozwoli na szybsze wytypowanie
obszaru awarii wodociągowych i ich szybsze
usunięcie, co zaskutkuje zmniejszeniem strat
wody w sieci wodociągowej,

13 743,69 zł

Prezes MWiK Sp. Z o.o.

97 226,50 zł

32 063,45 zł

- zakupiono najnowszej generacji cyfrowy
korelator do diagnostyki sieci
wodociągowych - umoŜliwiający
dokładniejsze lokalizowanie awarii na
sieciach wodociągowych wykonanych ze
wszystkich rodzajów materiałów (Ŝeliwo, stal,
PCV)

106 510,00 zł

- w ramach zadania inwestycyjnego
"Stabilizacja ciśnień na sieci wodociągowej"
zakończono montaŜ urządzeń stabilizujących
ciśnienie w komorze na sieci wodociągowej
w ul. Kilińskiego,

5 589,68 zł

- zakupiono energooszczędną pompę na
Ujęcie wody "Katy Denkowskie" - szt. 1.

18 209,00 zł

Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie
Wybudowano nowe sieci wodociągowe:
infrastruktury słuŜącej
zrównowaŜonemu rozwojowi
miasta.
53 Cel szczegółowy
G 3.1. Uporządkowanie sytuacji
● wodociąg z rur Ŝeliwnych sferoidalnych:
własnościowej gruntów oraz
Ø100mm, L=48,00 m w ul. Rudzkiej
wyznaczenie i przygotowanie
terenów dla potrzeb oferty
inwestycyjnej miasta.

8 947,14 zł

Prezes MWiK Sp. Z o.o.

● wodociągi z rur PCV Ø110mm w ulicach:
- Słowackiego, L=101,00m
- Zygmuntówka (od Nr 247 do Nr 265),
L=196,00m
- Ogrodowa-boczna (dz. Nr 68/1, 78/5),
L=459,00m
- Folwarcznej (dz. Nr 18,54,12/3,12/8),
L=95,00m
- Gombrowicza-Norwida (dz. Nr 103/15,
103/18, 103/8), L=153,00m
- Folwark Piaski-boczna(dz. 12/1),
L=202,50m
- Gajowej-bocznej (dz. Nr 30/8, 30/1, 80),
L=240,50m
- Szymanowskiego, spinający magistralę
wodociągową Ø600mm z wodociagiem
Ø100mm w ulicy), L=9,50m
- Kąty Denkowskie ( na wys. budynków 222), L=270,00 m
- IłŜecka- boczna (dz. 38,21/1,17/1,17/2),
L=159,50m
- IłŜecka-boczna (dz. 38,6/1,6/4,5/19),
L=291,00m
● wodociągi z rur PCV Ø90mm w ulicy:
- śurawiej (III etap), L=163,00m

23 605,49 zł
31 176,27 zł
25 262,71 zł
10 983,40 zł
12 301,51 zł
12 476,83 zł
Prezes MWiK Sp. Z o.o.
27 152,19 zł
3 878,68 zł
27 375,39 zł
16 092,51 zł
29 989,10 zł
14 890,51 zł

Wykonano przebudowę (wymianę)
awaryjnych wodociągów stalowych - na
nowe z rur PCV:
● wodociągi z rur PCV Ø110mm w ulicach:
- Chopina (II etap - od ul. RóŜyckiego do ul.
Długiej), L=226,00 m
- Wieniawskiego (od ul. Długiej do ul.
Chopina), L=287,00m
- Paderewskiego (od ul. Chopina do ul.
Długiej), L=219,00m
Zakończono wymianę awaryjnego
odcinka magistrali wodociągowej
stalowej Ø500mm w ul. IłŜeckiej i Jana
Pawła - na rury z Ŝeliwa sferoidalnego
Ø500mm, L=224,50m wraz z wymianą
uzbrojenia na tym odcinku i
przełączeniem wodociagów bocznych.
Wymieniono - celem zmniejszenia strat
wody - armaturę na sieci wodociągowej (
34 zasuwy Ŝeliwne wodociągowe, 11
hydrantów p. poŜ, 7 nawiertów NWZ).
Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie W ramach zadania inwestycyjnego
"Rewitalizacja rynku oraz ul. Kościelnej"
infrastruktury słuŜącej
zrównowaŜonemu rozwojowi
wykonano:
miasta.
- wodociąg w ul. Kościelnej z rur PCV
54 Cel szczegółowy
Ø110mm, L=94m oraz przyłącza z rur PE:
G 3.3. Uporządkowanie
Ø63mm, L=35,50, Ø50mm, L=65,00m,
gospodarki wodno-ściekowej.
Ø40mm, L=11,50m,
- wymieniono 32,00m przyłączy
wodociągowych na PE Ø40mm i Ø32mm w
Rynku.

41 346,54 zł
45 210,06 zł
40 601,27 zł

245 222,97 zł

Prezes MWiK Sp. Z o.o.

135 807,00 zł

32 340,98 zł

6 207,38 zł

Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie
UdraŜnianie starych kanałów ściekowych
infrastruktury słuŜącej
i budowa nowych.
zrównowaŜonemu rozwojowi
miasta.
Cel szczegółowy
G 3.4. Zwiększenie stopnia
skanalizowania miasta i
poprawa stanu technicznego
istniejącej sieci kanalizacyjnej.
55

- w ramach zadania inwestycyjnego
"modernizacja istniejących kolektorów"wyczyszczono 4285,80m kolektora
sanitarnego "A" na odc. od ul. Mickiewicza do oczyszczalni ścieków.
- wykonano renowację kolektora sanitarnego
"A" Ø400mm, L=193,00m techniką
bezwykopową (poprzez wyłoŜenia od
wewnątrz powłoki z włókniny nasączonej
Ŝywicą).
- wykonano w ul. Jasnej przepompownie
ścieków wraz z rurociągiem tłocznym PCV
Ø90mm, L=94,50m oraz kanałem
sanitarnym grawitacyjnym PCV Ø200mm,
L=13,00m
- wymieniono w ul. Fabrycznej 30,00m
kanału sanitarnego na PCV Ø200mm

Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie
Zakończono budowę kolektora DN400mm w
infrastruktury słuŜącej
ul. Mostowej na odc. od oczyszczalni
zrównowaŜonemu rozwojowi
ścieków do ul. Zygmuntówka), L=830,00m (
miasta.
zakończenie tego zadania pozwoli na
56 Cel szczegółowy
odprowadzenie ścieków z Gmin: Bodzechów
G 3.5. Zwiększenie stopnia
i cmielów, atym samym zwiększenie stopnia
wykorzystania miejskiej
wykorzystania miejskiej oczyszczalni
oczyszczalni ścieków - przy
ścieków.)
utrzymaniu racjonalnej
gospodarki.
OGÓŁEM

514 504,86 zł

179 920,00 zł

Prezes MWiK Sp. Z o.o.
66 779,72 zł

7 500,00 zł

464 798,69 zł

2 297 713,52 zł

Lp

Wyszczególnienie

Nazwa zadania

Cel strategiczny
Rozbudowa sieci cieplnych (1200 m) w celu
N 3. Poprawa stanu środowiska pozyskania nowych odbiorców, likwidacja
naturalnego i zasobów zieleni. niskiej emisji. Podłączono do m.s.c. budynki
o całkowitym zapotrzebowaniu na energię
cieplną ok. 2MW.
57 Cel szczegółowy
N 3.5. Stopniowa eliminacja
źródeł zanieczyszczeń
powietrza i gleby związanych z
ogrzewaniem oraz procesami
technologicznymi - zastąpienie
ich paliwami ekologicznymi.

Modernizacja sieci cieplnych (1000 m)
poprzez zastąpienie sieci wykonanych w
technologii tradycyjnej sieciami
preizolowanymi.

Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
Modernizacja kotła parowego z
naturalnego i zasobów zieleni.
dostosowaniem do zmniejszonego
58
zapotrzebowania i zagospodarowanie pary
Cel szczegółowy
N 3.7. Uzyskanie maksymalnej odpadowej z Celsa Huta Ostrowiec.
oszczędności paliw i energii
cieplnej.
OGÓŁEM

Dział, rozdział,
paragraf

Kwota

Odpowiedzialny za
realizację

642 000,00 zł

1 097 000,00 zł
Prezes MEC Sp. Z o.o.

1 200 000,00 zł

2 939 000,00 zł

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.1. Spadek poziomu
bezrobocia - osiągnięcie
równowagi na rynku pracy.

Realizacja Gminnego Programu
Przeciwdziałania Bezrobociu.
Aktywizacja społeczno-zawodowa
społeczności lokalnych – pomoc w rozwoju i
osiąganiu samodzielności jednostek
(przekwalifikowanie, uzupełnienie wiedzy,
podwyŜszenie wykształcenia, rozszerzenie
kwalifikacji).
-szkolenia dla osób pracujących,
przedsiębiorców w ramach projektów.
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854 603,05 zł

Prezes ARL Sp. Z o.o.

Powstanie i działalność Centrum
Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej,
-merytoryczne prowadzenie projektu.
Kreowanie przedsiębiorczych postaw
mieszkańców miasta.
-organizowanie dnia przedsiębiorczości,
-szkolenia, konferencje, seminaria.
Koordynacja działań instytucji rynku pracy.
- udział w Powiatowej Rady Zatrudnienia,
- Współpraca z Urzędem Wojewódzkim i
Wojewódzkim Urzędem Pracy „Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz
Zatrudnienia na rok 2006”,
-prowadzenie punktu informacji o
moŜliwościach pozyskiwania zewnętrznych
środków.

10 000,00 zł

Diagnozowanie rozwoju gospodarczego oraz
określanie potrzeb rynku pracy.
-Ankietyzacja przedsiębiorców i stworzenie
bazy danych MŚP,
-szkolenia dla przedsiębiorców,
-usługi doradcze i consultingowe,
-Współpraca z ośrodkami badawczo –
Cel szczegółowy
S 1.2. Stworzenie sprzyjających rozwojowymi naszego regionu w ramach
projektu „Rozwój Regionalnej Strategii
warunków do rozwoju
(inwestowanie, tworzenie miejsc Innowacji województwa świętokrzyskiego
poprzez promocję i monitoring – RSI
pracy) przedsiębiorstwom
PROMONIT” - ARL Ekspertem w Grupie
prowadzącym lub
Roboczej pn. „Otoczenie Biznesu”,
rozpoczynającym działalność
gospodarczą na lokalnym rynku. -Współpraca z Centrum Doradztwa
Strategicznego -współrealizacja projektu
„Mapa Monitorująca Szansę na Pracę
absolwentów ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych województwa
świętokrzyskiego”.
Cel szczegółowy
S 1.3. Rozwój lokalnego rynku
pracy oraz lepsze wykorzystanie
60 moŜliwości pomocy udzielanej
bezrobotnym i pracodawcom
przez instytucje rynku pracy.

Wspieranie inicjatyw organizacji
pozarządowych przeciwdziałającym skutkom
bezrobocia.
Wspólna realizacja projektów ze
Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób
Bezrobotnych.

266 812,05 zł

Prezes ARL Sp. Z o.o.

Realizacja programów partnerskich
itegracyjnych dla kobiet, osób
Cel szczegółowy
niepełnosprawnych i długotrwale
S 1.10. Aktywizacja i integracja
bezrobotnych zamierzających rozwijać
kobiet, osób długotrwale
karierę zawodową, mniejszości narodowych
61 bezrobotnych,
(Program Romski), religijnych, uchodźców
niepełnosprawnych,
oraz osób zagroŜonych wykluczeniem
mniejszości narodowych i
społecznym (grup ryzyka).
uchodźców, grup ryzyka.
- Współrealizacja programu romskiego

Prezes ARL Sp. Z o.o.

OGÓŁEM

1 131 415,10 zł

OGÓŁEM

51 418 869,02 zł

