Informacja o realizacji zadań wynikających ze Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2008 roku
Dział, rozdział,
Odpowiedzialny za
Lp
Wyszczególnienie
Nazwa zadania
Kwota
paragraf
realizację
Realizacja uchwały Nr
Cel strategiczny
XVIII/218/2004 Rady Miasta
Z 4. Wzrost atrakcyjności
Ostrowca Św. z dnia 7 kwietnia
inwestycyjnej miasta oraz jego
2004r. w sprawie przyjęcia
znaczenia w kraju i zagranicą.
programu pomocy
Cel szczegółowy
Z 4.4. Utrzymanie atrakcyjnego przedsiębiorcom inwestującym
na terenie miasta Ostrowca Św.
systemu preferencji dla
(w 2008 roku z ulgi w łącznej
inwestorów.
kwocie 612 388,70 zł skorzystało
Cel strategiczny
czterech przedsiębiorców)
G 2. Wzrost znaczenia
gospodarczego miasta poprzez
rozwój sektora MSP oraz wzrost
1
0,00 zł
inwestycji.
Cel szczegółowy
G 2.9. Wzrost liczby inwestycji
skutkujących nowymi miejscami
756, 75615, 031
Skarbnik Miejski
pracy.
Realizacja Uchwały Nr
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz XV/192/2007 Rady Miasta
Ostrowca Św. z dnia 5
stopnia integracji zawodowej i
października 2007r. w sprawie
społecznej mieszkańców.
przyjęcia „Programu pomocy
Cel szczegółowy
S 1.2. Stworzenie sprzyjających przedsiębiorcom inwestującym
na terenie miasta Ostrowca Św.
warunków do rozwoju
(inwestowanie, tworzenie miejsc w latach 2007-2013” (w 2008
roku ze zwolnienia z podatku od
pracy) przedsiębiorstwom
nieruchomości w kwocie
prowadzącym lub
33175,20 zł skorzystał 1
rozpoczynającym działalność
2 gospodarczą na lokalnym rynku. przedsiębiorca, który na terenie
0,00 zł
Gminy Ostrowiec Św. dokonał
inwestycji na 450.000 zł oraz
utworzył 15 nowych miejsc pracy
które będą utrzymane

1

3

przez okres 3-ech lat)
Realizacja uchwały Nr
XVII/223/2007 Rady Miasta
Ostrowca Św. z dnia 28 listopada
2007r. w sprawie ustalania
stawek oraz zakresu zwolnień od
podatku od nieruchomości na rok
2008.
SUMA

0,00 zł

0,00 zł

2

756, 75615, 031

Skarbnik Miejski

Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
Z 1. Podniesienie jakości usług
administracji samorządowej
poprzez doskonalenie metod
zarządzania.
4
Cel szczegółowy
Z 1.1. Doskonalenie metod
zarządzania administracją
samorządową w oparciu o normy
systemu jakości.
Cel szczegółowy
Z 1.2. Wzrost efektywności
5 funkcjonowania administracji
miasta poprzez zastosowanie
nowoczesnych technologii
informatycznych.
6
7
8
9

10
Cel strategiczny
Z 1. Podniesienie jakości usług
administracji samorządowej
poprzez doskonalenie metod
11 zarządzania.
Cel szczegółowy
Z 1.3. UmoŜliwienie
mieszkańcom powszechnego
korzystania z wysokiej jakości

Nazwa zadania

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

8 506,11 zł

750, 75023, 4300

98 558,38 zł

750, 75023, 6050

Odpowiedzialny za
realizację

Przeprowadzenie audytu
zewnętrznego przez P.C.B.C.

Przyłączenie do miejskiej sieci
internetowej pozostałych
jednostek Gminy Ostrowiec Św.,
rozbudowa miejskiej sieci
światłowodowej.
Dostarczanie sygnału do sieci
światłowodowej 1GB/s.
Rozbudowa serwerowni UM.
Zakup podsystemów OTAGO.
Szkolenia pracowników z zakresu
wdraŜania systemów i systemów
bazowych.
Opracowanie Strategii
Informatyzacji Miasta Ostrowca
Św. na lata 2007-2013.
Budowa serwisu internetowego
"e-świętokrzyskie" z
uwzględnieniem serwisu
internetowego dla mieszkańców
Ostrowca Św. i okolic.

178 102,92 zł
51 246,88 zł

750, 75023, 4350
750, 75023, 4300
750, 75023, 4300
750, 75023, 4750

9 394,00 zł

750, 75023, 4700

54 260,00 zł

750, 75023, 4390

48 708,50 zł

750, 75023, 6060

229 146,74 zł

3

Naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Prawnego

usług publicznych on-line w
szerokim zakresie.
Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie
infrastruktury słuŜącej
zrównowaŜonemu rozwojowi
miasta.
Cel szczegółowy
G 3.8. Doprowadzenie do miasta
szybkiego łącza internetowego i
objęcie siecią internetową całego
miasta.
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.12. Zbudowanie opartego na
wiedzy społeczeństwa
informacyjnego.
Cel szczegółowy
S 1.13. Upowszechnianie
dostępu do internetu.
Szkolenia pracowników.
Cel strategiczny
Z 1. Podniesienie jakości usług
administracji samorządowej
poprzez doskonalenie metod
zarządzania.
12 Cel szczegółowy
Z 1.8. Wysoki poziom
wykształcenia i przygotowania do
wykonania obowiązków
pracowników UM i jednostek
podległych.
SUMA

Naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Prawnego

126 595,89 zł

804 519,42 zł

4

750, 75023, 4700

Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
G.3. Rozbudowa i wykorzystanie
infrastruktury słuŜącej
zrównowaŜonemu rozwojowi
miasta.
Cel szczegółowy
13
G.3.1. Uporządkowanie sytuacji
własnościowej gruntów oraz
wyznaczenie i przygotowanie
terenów dla potrzeb oferty
inwestycyjnej miasta.
14

15

16

Nazwa zadania
Przygotowanie do sprzedaŜy i
sprzedaŜ w 2008r. gruntów na
cele inwestycyjne:
- nieruchomości
niezabudowanej, połoŜonej przy
ul. Focha, oznaczonej jako
działka Nr 6 (Obr.35, ark.4) o
pow. 0,0365ha, uzyskano dochód
netto 100 000,00zł
- prawa uŜytkowania
wieczystego gruntu, połoŜonego
przy ul. Aleja Solidarności,
oznaczonego jako działka Nr
16/4 (Obr.44, ark.1) o pow.
0,0727ha, uzyskano dochód
netto 25 300,00zł
- prawa uŜytkowania
wieczystego gruntu, połoŜonego
przy ul. Aleja Solidarności,
oznaczonego jako działka Nr
4/132 (Obr.44, ark.1) o pow.
0,1051ha wraz z prawem
własności usytuowanego na
gruncie budynku, uzyskano
dochód netto 151 500,00zł
- prawa uŜytkowania
wieczystego gruntu o pow.
1,5944ha, połoŜonego przy ul.
Jana Samsonowicza,
oznaczonego jako działki Nr 65
(Obr.29, ark.4) i Nr 80/1 i 84
(Obr.29, ark.3), uzyskano dochód
netto 369 000,00zł

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

12,00 zł
30,00 zł

700, 70005, 4330
700, 70005, 4610

12,00 zł
30,00 zł

700, 70005, 4330
700, 70005, 4610

Odpowiedzialny za
realizację

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

5

12,00 zł
30,00 zł

700, 70005, 4330
700, 70005, 4610

1 400,00 zł
500,00 zł
132,72 zł
24,00 zł
60,00 zł
60,00 zł

700, 70005, 4300
700, 70005, 4300
700, 70005, 4330
700, 70005, 4330
700, 70005, 4610
700, 70005, 4610

17

18

- dwóch nieruchomości
niezabudowanych, połoŜonych
przy ul. Gościniec (Obr.3, ark.6),
oznaczone jako działki:
 Nr 68/4 o pow. 0,1039ha,
uzyskano dochód netto
63000,00zł
 Nr 68/5 o pow. 0,0998ha,
uzyskano dochód netto
42500,00zł
Przygotowanie do zamiany i
zamiana gruntów na cele
inwestycyjne:
- gruntu połoŜonego przy ul.
Kilińskiego, oznaczonego jako
działka Nr 39/1 o pow. 0,3199ha
oraz udziału w ½ części działki Nr
39/3 o pow. 0,1849ha (Obr.34,
ark.4) – dzięki przeprowadzonej
zamianie Gmina nabyła własność
nieruchomości zabudowanej,
połoŜonej przy ul. Głogowskiego
8, oznaczonej jako działka Nr 7 o
pow. 0,0303ha (Obr. 35, ark.7); w
wyniku nierównej wartości
przedmiotów zamiany i
doliczonego podatku VAT Gmina
uzyskała dopłatę w kwocie 47
595,79zł oraz odprowadziła do
Urzędu Skarbowego podatek
VAT w kwocie 32 655,39zł, który
pomniejszył dochody Gminy
uzyskane ze sprzedaŜy w 2008r.

18,00 zł
30,00 zł

700, 70005, 4330
700, 70005, 4600

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

854,00 zł
24,00 zł
75,00 zł
60,00 zł
1 276,73 zł
32 655,39 zł

6

700, 70005, 4300
700, 70005, 4330
700, 70005, 4430
700, 70005, 4610
700, 70005, 6050
700, 70005, 0770

19

20

21

22

23

24

Przygotowanie do sprzedaŜy
gruntów na cele inwestycyjne:
- nieruchomość niezabudowana
połoŜona przy ul. Miodowej o
pow. 0,9389ha, oznaczona jako
działki Nr 2/4 i 3/2 (Obr.3, ark.3)
- nieruchomość niezabudowana,
połoŜona przy ul. Wałowej o pow.
0,1606ha, oznaczona jako działki
Nr 46/1 i 46/2 (Obr.37, ark.3)
- nieruchomość niezabudowana,
połoŜona w rejonie ul.
Porzeczkowej – Orlej o pow.
0,5490ha, oznaczona jako działki
Nr 2/1 i 2/2 (Obr. 8, ark.3)

15 879,81 zł
500,00 zł
1 748,99 zł

700, 70005, 6050
700, 70005, 4300
700, 70005, 4300

400,00 zł

700, 70005, 4300

488,00 zł
75,00 zł

700, 70005, 4300
700, 70005, 4430

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

- nieruchomość niezabudowana,
połoŜona na os. Rosochy
oznaczona jako działka Nr 80/3
(Obr.20, ark. 3)
- dwie nieruchomości
niezabudowane, połoŜone w
rejonie ul. WaryńskiegoKopernika (Obr.17, ark.1)
oznaczone jako działki:
 Nr 193/1 i 192/2 o łącznej
pow. 0,5363ha,
 Nr 193/4, 193/5 i 192/4 o
łącznej pow. 0,2201ha
- nieruchomość zabudowana
połoŜona przy ulicy
Świętokrzyskiej, stanowiąca
część działki Nr 3/29 (Obr.43,
ark. 4)

7

200,00 zł

700, 70005, 4300

2 140,00 zł
146,49 zł
1 400,00 zł
60,00 zł

700, 70005, 4300
700, 70005, 4330
700, 70005, 4300
700, 70005, 4610

6 710,00 zł
156,00 zł
60,00 zł

700, 70005, 4300
700, 70005, 4330
700, 70005, 4610

25

26

27

28

- nieruchomość niezabudowana
połoŜona przy ul. Jodłowej,
oznaczona jako działka Nr 32
(Obr.2, ark.6) o pow. 0,0608ha
- prawo uŜytkowania
wieczystego gruntu połoŜonego
przy ul. Centralnego Okręgu
Przemysłowego, oznaczonego
jako działki Nr 4/72 i 4/88
(Obr.44, ark.1) o łącznej pow.
0,4586ha wraz
z prawem własności budynków
usytuowanych na działce Nr 4/72
- prawo uŜytkowania
wieczystego gruntu połoŜonego
przy ul. Centralnego Okręgu
Przemysłowego, oznaczonego
jako działki Nr 4/74 i 4/75
(Obr.44, ark.1) o łącznej pow.
0,2556ha wraz
z prawem własności budynków
usytuowanych na gruncie
Nabywanie na majątek Gminy
gruntów przeznaczonych na
rozwój inwestycji sektora
prywatnego:
- działka gruntu nr 15/1 (Obr.32,
ark.3) o pow. 0,2401ha połoŜona
przy ul. Samsonowicza

55,41 zł

700, 70005, 4330

2 440,00 zł
18,00 zł
30,00 zł

700, 70005, 4300
700, 70005, 4330
700, 70005, 4610

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

8

2 440,00 zł
12,00 zł
30,00 zł

700, 70005, 4300
700, 70005, 4330
700, 70005, 4610

2 074,00 zł
1 410,66 zł
31 213,00 zł

700, 70005, 4300
700, 70005, 6050
700, 70005, 6050

29

30

31

- działka gruntu Nr 18/4 (Obr.32,
ark.1) o pow. 0,1107ha, połoŜona
przy ul. Samsonowicza

732,00 zł
1 084,58 zł
20 464,00 zł

700, 70005, 4300
700, 70005, 6050
700, 70005, 6050

- działka Nr 2 (Obr.21, ark.3) i
działka Nr 2/2 (Obr.21, ark.4) o
łącznej pow. 2,5998ha
Zagospodarowanie i
uporządkowanie nieruchomości
znajdującej się w centrum
miasta, a w szczególności
zapewnienie tytułu prawnego do
obiektów stanowiących siedzibę
Miejskiego Centrum Kultury i
Biura Wystaw Artystycznych
- nabycie udziałów we własności
nieruchomości zabudowanej,
połoŜonej w rejonie ul. Polna –
Siennieńska -Wardyńskiego,
oznaczonej jako działki Nr 3/7 i
96/2 o łącznej pow. 1,0198ha, Nr
3/4 o pow. 0,1963ha, Nr 96/1 o
pow. 0,1398ha, Nr 3/6 i 3/12 o
łącznej pow. 0,0243ha (Obr.36,
ark.2 )

1 512,00 zł
337 974,00 zł

700, 70005, 6050
700, 70005, 6050

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

2 504 234,36 zł
72,00 zł
360,00 zł

9

700, 70005, 6050
700, 70005, 4330
700, 70005, 4610

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.18. Zwiększenie dostępności
mieszkań o dobrym standardzie
32 dla przeciętnie zamoŜnych
mieszkańców.

Przygotowanie do zbycia i
sprzedaŜ gruntów pod
budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne:

- niezabudowanej działki gruntu
Nr 252/2 (Obr.50, ark.2) o pow.
0,0722 ha połoŜonej przy ulicy
Garncarskiej, uzyskano dochód
netto 20 200,00zł
Cel szczegółowy
- 31 nieruchomości
S 1.19. Zwiększenie dostępności niezabudowanych, połoŜonych
terenów pod budownictwo
przy ul. Jana Milewskiego i
mieszkaniowe jednorodzinne.
Stanisława JeŜewskiego (Obr.
16, ark.6), z których zostało zbyte
30 działek oznaczonych
numerami: 5/7, 5/8, 5/9, 5/10,
5/11, 5/12, 5/13, 6/8, 6/10, 6/12,
33
6/14, 5/14 i 6/16, 6/7 i 7/9, 6/9 i
7/12, 6/11 i 7/15, 6/13 i 7/18, 6/15
i 7/21, 6/17 i 7/24, 7/10, 7/11,
7/13, 7/14, 7/16, 7/17, 7/19, 7/20,
7/22, 7/23, 7/25 7/26 o ogólnej
powierzchni 3,2403ha, uzyskano
łączny dochód netto 2 224
900,00zł
- siedmiu nieruchomości
połoŜonych w Ostrowcu Św. przy
ulicy Miodowej, z których zostało
zbyte pięć działek oznaczonych
34
numerami: 2/10, 2/12, 2/7, 2/8 i
2/11 (Obr.3, ark.3) o łącznej pow.
1,1114ha, uzyskano dochód
netto 370 800,00 zł

10

30,00 zł

700, 70005, 4610

12 550,00 zł
3 100,00 zł
688,23 zł
60,00 zł
276,00 zł
60,00 zł
1 090,90 zł
30,00 zł

700, 70005, 4300
700, 70005, 4300
700, 70005, 4330
700, 70005, 4610
700, 70005, 4330
700, 70005, 4610
700, 70005, 4300
700, 70005, 4610

12 250,00 zł
1 000,00 zł
278,35 zł
60,00 zł
1 090,90 zł
42,00 zł
60,00 zł

700, 70005, 4300
700, 70005, 4300
700, 70005, 4330
700, 70005, 4610
700, 70005, 4300
700, 70005, 4330
700, 70005, 4610

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

35

36

37

38

39

40

- nieruchomości
niezabudowanej, połoŜonej w
Ostrowcu Św. przy ul.
Kasztanowej, oznaczonej jako
działka Nr 131/3 (Obr. 2, ark. 6),
o pow. 0,0848ha, uzyskano
dochód netto 86 000,00zł
Przygotowanie do sprzedaŜy
gruntów pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne:
- działka Nr 69/18 (Obr. 20,
ark.4) o pow. 0,0900ha, połoŜona
przy ul. Pogodnej
- terenu połoŜonego na os.
Rosochy, oznaczonego jako
działka Nr 80/6 (Obr.20, ark.3), o
pow. 0,6504ha
- 15 działek połoŜonych przy ul.
Leśnej z działki Nr 4/1 (Obr. 16,
ark.1)
- 7 działek połoŜonych w rejonie
ul. Długiej-Chopina,
stanowiących część działki Nr
191/2 (Obr.10, ark.4)
- 3 działki połoŜone przy ul.
Bałtowskiej, oznaczone
numerami: 44/5, 44/6 i 44/7
(Obr.22, ark.1)

11

1 500,00 zł
300,00 zł
133,08 zł
60,00 zł
12,00 zł
30,00 zł

700, 70005, 4300
700, 70005, 4300
700, 70005, 4330
700, 70005, 4610
700, 70005, 4330
700, 70005, 4610

366,00 zł

700, 70005, 4300

200,00 zł

700, 70005, 4300

96,48 zł

700, 70005, 4330

77,82 zł
398,70 zł

700, 70005, 4330
700, 70005, 4330

72,85 zł

700, 70005, 4330

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.18. Zwiększenie dostępności
mieszkań o dobrym standardzie
dla przeciętnie zamoŜnych
mieszkańców.

41

Przygotowanie do zamiany i
zamiana gruntów na cele
mieszkaniowe:
- nieruchomości zabudowanej
połoŜonej na os. Stawki,
obejmującej działki numer: 2/5,
3/8, 4/14, 5/15, 6/11, 7/8 (Obr.
19, ark. 5) o łącznej pow.
0,1369ha oraz nieruchomości
niezabudowanej, połoŜonej na
os. Rosochy przy ul. Wł.
Sikorskiego o pow. 0,3183ha
oznaczonej jako działki numer:
70, 71 i 72 (Obr. 20, ark. 3) –
dzięki przeprowadzonej zamianie
Gmina nabyła prawo uŜytkowania
wieczystego gruntu, połoŜonego
przy ulicy Świętokrzyskiej, o
łącznej pow. 2,1199ha,
oznaczonego jako działki Nr
3/23, 3/24 i 3/25 (Obr. 43, ark. 4)
oraz prawo własności
znajdujących się na gruncie
budowli w postaci parkingów i
oświetlenia oraz budynku
posadowionego na działce Nr
3/25 - w związku z nierówną
wartością zamienianych
nieruchomości oraz doliczonego
podatku VAT Gmina
wydatkowała kwotę 427 919,40zł
oraz odprowadziła do urzędu
Skarbowego podatek VAT w
kwocie 212 350,60zł, który
pomniejszył dochody Gminy
uzyskane ze sprzedaŜy w 2008r.

1 900,00 zł
66,00 zł
120,00 zł
3 903,31 zł
427 919,40 zł
212 350,60 zł

12

700, 70005, 4300
700, 70005, 4330
700, 70005, 4610
700, 70005, 6050
700, 70005, 6050
700, 70005, 0770

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

42

43

44

Przygotowanie do sprzedaŜy
gruntów pod budownictwo
mieszkaniowe wielorodzinne:
- gruntu połoŜonego przy ul.
Słonecznej, oznaczonego jako
działki numer 284/1 i 284/2
(Obr.20, ark.2) o łącznej pow.
0,8232ha, przeznaczonego pod
budownictwo mieszkaniowe małe domy mieszkalne
- terenu połoŜonego na os.
Rosochy, oznaczonego jako
działka nr 80/4 (Obr.20, ark.3), o
pow. 1,1683ha

Nabywanie na majątek Gminy
gruntów przeznaczonych na
rozwój budownictwa
mieszkaniowego:
- gruntu połoŜonego na os. Las,
pod budowę układu
komunikacyjnego, oznaczonego
jako działka Nr 30/5 (Obr.22,
ark.4) o pow. 0,2467ha
SUMA

350,00 zł
133,41 zł
60,00 zł
8 089,72 zł

700, 70005, 4300
700, 70005, 4330
700, 70005, 4610
700, 70005, 4300

24,00 zł
180,00 zł
4 950,00 zł
193,44 zł
60,00 zł
2 995,20 zł

700, 70005, 4330
700, 70005, 4610
700, 70005, 4300
700, 70005, 4330
700, 70005, 4610
700, 70005, 4300

1 342,00 zł
1 345,66 zł
43 543,00 zł

700, 70005, 4300
700, 70005, 6050
700, 70005, 6050

3 718 855,19 zł

13

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

Lp

45
46
47
48
49

Wyszczególnienie

Nazwa zadania

Cel strategiczny
Z 4. Wzrost atrakcyjności
inwestycyjnej miasta oraz jego
znaczenia w kraju i zagranicą.
Cel szczegółowy
Z 4.5. Umocnienie roli Ostrowca
Św. jako centrum usług
finansowo-gospodarczych,
edukacyjnych, społecznych,
kulturalnych, sportoworekreacyjnych, rozrywkowych i
związanych z ochroną zdrowia.

Organizacja lub współorganizacja
spotkań, imprez promocyjnych,
konkursów, tj.:

50 Cel szczegółowy
Z 4.7. Kreowanie pozytywnego i
atrakcyjnego wizerunku miasta
51
wśród jego mieszkańców i na
zewnątrz.

52
53
54
55
56
57
58
59

Kwota

- Dni Dziedzictwa Kulturowego
- spotkanie wigilijne z
mieszkańcami miasta
- otwarcie Ośrodka
Rekreacyjnego „Gutwin”
- inauguracja ogólnopolskiej
akcji „Sprzątanie Świata”
- obchody Światowych Dni
Turystyki
- II Forum Gospodarcze
- uroczystości państwowe (np.
Święto Konstytucji 3 Maja, Święto
Niepodległości, Dzień Wojska
Polskiego itd.)
Zakup lub zlecenie wykonania
wydawnictw promocyjnych, takich
jak:
- broszurki „Ostrowiec
Świętokrzyski”
- katalog Stanisława Dulnego
- Biuletyn Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
- KsiąŜka autorstwa Ryszarda
Miernika „Polowanie z sokołem”
- kalendarz na 2009 rok
- Ostrowieckie Zeszyty Naukowe
- Album „Ziemia Ostrowiecka.
Skarby przyrody i kultury”
- płyta z muzyką jazzową „Here
we go”

230 922,23 zł

14

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

750, 75075, par. 421,
Kierownik Zespołu
430
Informacyjno - Prasowego

60

61

62

63

Zlecenie wykonania
dwuodcinkowego filmu
promującego miasto, który był
emitowany w TVP Kielce oraz
innych ośrodkach telewizji
regionalnych oraz programu
„Telewizyjne Imperium –
zdobywamy Świętokrzyskie”.
Zakup lub zlecenie wykonania
rekwizytów promocyjnych, takich
jak:
- długopisy, reklamówki, torby
na materiały promocyjne, okładki
na dokumenty, miniaturowe
planiki miasta, banery
promocyjne, notatniki, notatniki
magnesowe, notatniki
przyklejane, maty plaŜowe,
srebrne znaczki magnetyczne z
herbem miasta
Zlecanie wykonania plakatów,
ulotek, bilbordów promujących
imprezy miejskie, odezw
informujących o uroczystościach
państwowych
Współpraca z Wydziałem
Rozwoju i Promocji
Gospodarczej przy zleceniu
wykonania witaczy,
umiejscowionych przy drogach
wjazdowych do Ostrowca
Świętokrzyskiego

Kierownik Zespołu
Informacyjno - Prasowego

15

64

65

66

67

68

69

70

Zlecanie wykonania lub zakup
pucharów, które były wręczane
laureatom konkursów i turniejów
odbywających się pod
patronatem Prezydenta Miasta
Publikacje artykułów
promocyjnych w prasie
regionalnej i krajowej
Cel strategiczny
Publikowanie Informatora
Samorządowego stanowiącego
Z 2. Uspołecznienie procesu
dodatek do Gazety Ostrowieckiej
zarządzania gminą i
oraz do Wiadomości
usprawnienie komunikacji
Świętokrzyskich
społecznej.
Cel szczegółowy
Publikowanie w gazetach
Z 2.7. Zwiększenie skuteczności lokalnych i regionalnych
Urzędu Miasta w zakresie
artykułów informujących o
przekazywania informacji
działalności samorządu oraz
związanych z działalnością
ogłoszeń Rady Miasta i Urzędu
Miasta
organów gminy oraz
pozyskiwanie opinii mieszkańców Realizacja i emisja w telewizji
w tym zakresie.
lokalnej „Telkonet” oraz telewizji
lokalnej „Krzemionki” cyklicznej
audycji informacyjnej pt.
„ExpressUM”, prezentującej
działalność samorządu
Realizacja i emisja w telewizji
lokalnej „Telkonet” oraz telewizji
lokalnej „Krzemionki” cyklicznego
programu „Giełda szans"

Kierownik Zespołu
Informacyjno - Prasowego

215 476,35 zł

Zamieszczanie najwaŜniejszych
informacji dotyczących
funkcjonowania Urzędu w
telegazecie lokalnej telewizji
„Telkonet”

16

750, 75095, par. 417,
430

71

72

73

74

75

Zlecanie przygotowywania
informacji prezentujących
działalność samorządu,
zamieszczanych na stronie
internetowej Urzędu Miasta,
informatorze samorządowym,
wydawnictwach promocyjnych
oraz na stronach internetowych
Związku Miast Polskich oraz
samorządowego serwisu Polskiej
Agencji Prasowej
Organizację cotygodniowych
konferencji prasowych z udziałem
prezydenta miasta oraz
zaproszonych gości, na których
prezentowane były bieŜące
wydarzenia i osiągnięcia gminy

Kierownik Zespołu
Informacyjno - Prasowego

Cykliczna organizacja
godzinnego czatu internetowego
z prezydentem miasta, podczas
którego mieszkańcy mieli okazję
uzyskać bezpośrednio od
prezydenta odpowiedzi na
najbardziej nurtujące ich pytania
dotyczące naszego miasta
Prowadzenie forum
internetowego, na którym
mieszkańcy mogą zamieszczać
swoje pytania, uwagi i propozycje
Zamieszczanie bieŜących
informacji na portalu
internetowym Polskiej Agencji
Prasowej
SUMA

446 398,58 zł

17

Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
76 S 1.3. Rozwój lokalnego rynku
pracy oraz lepsze wykorzystanie
moŜliwości pomocy udzielanej
bezrobotnym i pracodawcom
przez instytucje rynku pracy.

77

Nazwa zadania
REFERAT EDUKACJI
Dofinansowanie dokształcania
młodocianych
Wspieranie pracodawców
poprzez zwrot kosztów
kształcenia młodocianych
pracowników, z którymi podpisali
umowę o pracę

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

241 253,98 zł

801, 80195, 430

Tworzenie nowych kierunków
Cel szczegółowy
S 1.4. BieŜące dostosowywanie kształcenia dorosłych
oferty szkolnictwa do aktualnych i
perspektywicznych potrzeb rynku.

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
78 Cel szczegółowy
S 1.6. Eliminacja ze szkół zjawisk
patologii w postaci narkomanii,
alkoholizmu i przemocy.

w ramach budŜetu
CKU

Organizacja imprez kulturalnych,
konkursów i plebiscytów dla
uczniów przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów.

6 854,65 zł

18

854, 85495, 421

Odpowiedzialny za
realizację

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

Cel szczegółowy
S 1.5. Ograniczenie, a następnie
eliminacja zjawisk degradacji
ekonomicznej i marginalizacji
społecznej spowodowanych
bezrobociem i patologiami 79
zbudowanie skutecznego
systemu zapobiegania i
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.

80

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.
Dofinansowanie zakupu
podręczników uczniom szkół
podstawowych.
W ramach realizacji rządowego
programu dofinansowania
zakupu podręczników, Wydział
Edukacji i Spraw Społecznych
przekazał dofinansowanie do
podległych gminie placówek
środki które zostały
rozdysponowane przez
dyrektorów szkół na podstawie
złoŜonych przez rodziców
wniosków. Pomocą w zakresie
dofinansowania kosztów zakupu
podręczników objętych zostało
około 280 uczniów szkół
podstawowych.

685 938,00 zł

854, 85415, par. 311,
324

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

35 989,10 zł

19

do realizacji zadania
środki przekazano do
budŜetów placówek

81

Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiąŜek.
W związku z zawarciem umowy
pomiędzy Gminą Ostrowiec
Świętokrzyski a Powszechnym
Zakładem Ubezpieczeń na
dofinansowanie zakupu pomocy
dydaktycznych do zajęć z
wychowania komunikacyjnego
przy Publicznej Szkole
Podstawowej nr 1 powstanie mini
miasteczko ruchu drogowego. Na
obiekcie będą prowadzone
zajęcia z zakresu ruchu
komunikacyjnego dla dzieci a
takŜe powstanie tor rowerowy do
nauki poruszania się po drogach

14 997,83 zł

854, 85495, 424

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

Organizacja wypoczynku letniego
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz dzieci oraz organizacja Dnia
stopnia integracji zawodowej i
Edukacji Narodowej.
społecznej mieszkańców.
Wyjazd dzieci z rodzin o trudnej
Cel szczegółowy
sytuacji materialnej na kolonie do
S 1.7. Objęcie systemem pomocy Dąbek ( grupa - 21 osób)
Sfinansowano koszty przewozu
osób dotkniętych bądź
82
młodzieŜy na Paradę Schumana
zagroŜonych zjawiskami
patologicznymi, dzieci i młodzieŜy do Warszawy
wywodzących się z rodzin
Sfinansowanie projektu pt.
dysfunkcyjnych oraz
„Pierwszaki Zdrowo i bezpiecznie
mających/stwarzających
do szkoły”
problemy edukacyjnowychowawcze.

3 240,00 zł

20

854, 85495, 430

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
83 S 1.8. Upowszechnianie
aktywnych i bezpiecznych form
spędzania wolnego czasu przez
dzieci i młodzieŜ.

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
84
Cel szczegółowy
S 1.14. Stworzenie warunków do
rozwijania edukacji ustawicznej.
Cel strategiczny
S 2. Poprawa bezpieczeństwa
publicznego, socjalnego i zdrowia
mieszkańców oraz ochrona
rodziny.
Cel szczegółowy
S 2.13 Osiągnięcie
ponadprzeciętnego poziomu
85 zdrowia społeczeństwa oraz
świadomości i kultury zdrowotnej.

Stworzenie dzieciom i młodzieŜy
w czasie wolnym od zajęć
szkolnych ciekawej oferty
spędzania czasu, udostępnienie
miejskiej bazy rekreacyjno –
sportowej, szkolnych obiektów
sportowych i świetlic, tworzenie
klubów młodzieŜowych,
udostępnianie sal
gimnastycznych dzieciom i
młodzieŜy.
Działalność Centrum Kształcenia
Ustawicznego

w ramach budŜetów
szkół

w ramach budŜetu
CKU
Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

Na mocy uchwały nr
XXIII/303/2008 Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z
dnia 30 maja 2008 roku w
sprawie szczepień przeciwko
zakaŜeniom meningokokowym
typu C, Wydział Edukacji i Spraw
Społecznych podjął działania
mające na celu realizację
zapisów uchwały. W tym celu
podpisano umowy z 9
Niepublicznymi Zakładami Opieki
Zdrowotnej na zaszczepienie
dzieci z rocznika 1992 przeciwko
meningokokom. Łącznie
zaszczepiono 539 dzieci.

80 850,00 zł

21

851, 85195, 430

Wspólnie z Sanepidem oraz
starostwem ostrowieckim Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski
realizowała program szczepień
dzieci przeciwko meningokokom
typu C z roczników 1989 – 1995.
Gmina sfinansowała zakup
środków czystości niezbędnych
do przeprowadzenia szczepień.

86

87

Cel szczegółowy
S 2.1 Wzrost poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców
miasta.
88

2 412,82 zł

Udzielana jest równieŜ pomoc
materialna dla uczniów
osiągających wysokie wyniki w
nauce i współzawodnictwie
sportowym.
Monitoring za pomocą kamer
terenu szkół oraz najbardziej
zagroŜonych przestępczością
miejsc publicznych.
Sposób realizacji: wykonanie
monitoringu obiektów Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 1, 4, 7
Zespołu Szkół i Placówek
Publicznych nr 3

realizowany w ramach
budŜetów placówek
oświatowych

104 920,00 zł

22

801, 80195, 605

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
89 stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.5. Ograniczenie, a następnie
eliminacja zjawisk degradacji
ekonomicznej i marginalizacji
społecznej spowodowanych
90
bezrobociem i patologiami zbudowanie skutecznego
systemu zapobiegania i
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.
Cel strategiczny
Z 2. Uspołecznienie procesu
zarządzania gminą i
usprawnienie komunikacji
91
społecznej.
Cel szczegółowy
Z 2.1. Poszerzenie zakresu
współpracy samorządu ze
społecznościami lokalnymi i
organizacjami pozarządowymi.

SFERA SPOŁECZNA
Kontynuacja i rozpowszechnianie
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Uaktywnienie organizacji
społecznych i pozarządowych w
zakresie przeciwdziałania
patologiom społecznym,
rozwiązywania problemów
związanych z nimi oraz
łagodzenia ich skutków

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

Wspomaganie z budŜetu gminy
działalności organizacji
pozarządowych i instytucji
słuŜących rozwiązywaniu
problemów uzaleŜnień i
przeciwdziałającym patologiom zlecanie zadań organizacjom
poŜytku publicznego

23

Cel strategiczny
Z 2. Uspołecznienie procesu
zarządzania gminą i
usprawnienie komunikacji
społecznej.
Cel szczegółowy
Z 2.1. Poszerzenie zakresu
współpracy samorządu ze
społecznościami lokalnymi i
organizacjami pozarządowymi.

92

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
93
S 1.1. Spadek poziomu
bezrobocia - osiągnięcie
równowagi na rynku pracy.
S 1.13. Upowszechnianie
dostępu do Internetu.

Ogłaszanie konkursów ofert na
realizację zadań gminy w nowych
sferach, nie objętych dotychczas
programem współpracy gminy z
organizacjami pozarządowymi.
Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi
dotacja
Ochrona zdrowia - pozostała
działalność
dotacja
Pomoc społeczna - pozostała
działalność
dotacja
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego - pozostała
działalność
dotacja
Kultura fizyczna i sport pozostała działalność
dotacja
Pozostałe działania w zakresie
polityki społecznej
- Ŝłobki
- zakup usług zdrowotnych
Gminne Centrum Informacji

24

563 930,05 zł

851, 85154, 85153,
par. 417, 282, 283,
430, 461, 428

67 926,87 zł

851, 85195, par. 282,
283

212 000,00 zł

852, 85295, 282, w
tym rozdz. 85228

17 494,30 zł

921, 92195, par. 282,
430

236 526,17 zł

926, 92695, par. 282,
430

261 300,00 zł

853, 85305, 428

8 520,56 zł

750, 75095, par.417,
421, 430, 443, 475

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

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

3 000,00 zł

750, 75095, 430

2 499,99 zł

750, 75095, par. 417,
421

2 257,00 zł

750, 75095, 430

Gminny Ośrodek Kariery
Cel szczegółowy
S 1.4. BieŜące dostosowanie
oferty szkolnictwa do aktualnych i
perspektywicznych potrzeb rynku.
Cel szczegółowy
95 S 1.15. Upowszechnianie
czytelnictwa i korzystania z
nowoczesnych form
edukacyjnych (e-learning,
komputerowe programy
edukacyjne, internet jako źródło
wiedzy).
Cel szczegółowy
S 1.1. Spadek poziomu
bezrobocia - osiągnięcie
równowagi na rynku pracy.
96 Cel szczegółowy
S 1.16. Zahamowanie procesu
odpływu wykształconej i
uzdolnionej młodzieŜy oraz
specjalistów z miasta.

Wolontariacki Ośrodek Pracy

25

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

Ostrowieckie Centrum
Cel strategiczny
Wspierania Inicjatyw
S 3. Osiągnięcie wysokiego
Społecznych
stopnia świadomości
obywatelskiej i tolerancji w
społeczeństwie oraz identyfikacji
jednostek z samorządem.
Cel szczegółowy
S 3.3. Pobudzenie aktywności
obywatelskiej oraz wsparcie
środowisk kształcących liderów
lokalnych.
Cel strategiczny
97 Z 3. Wzrost dochodów gminy
oraz efektywności w
pozyskiwaniu środków na rozwój
samorządu z funduszy
zewnętrznych.
Cel szczegółowy
Z 3.5 Wzrost aktywności innych
instytucji publicznych, organizacji
społecznych i przedsiębiorców w
pozyskiwaniu środków z funduszy
strukturalnych na zadania w
sferze
społecznej i gospodarczej.

0,00 zł

26

750, 75095, par. 417,
421, 430

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

Patriotyzm jutra „Kto ty jesteś?
Cel strategiczny
Polak mały”
S 3. Osiągnięcie wysokiego
stopnia świadomości
obywatelskiej i tolerancji w
społeczeństwie oraz identyfikacji
jednostek z samorządem.
98

Cel szczegółowy
S 3.2 Ukształtowanie w
społeczeństwie właściwych
postaw obywatelskich.
Cel szczegółowy
S 3.4 Umocnienie patriotyzmu
lokalnego.
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.6 Eliminacja ze szkół zjawisk
patologii w postaci narkomanii,
alkoholizmu i przemocy.

35 357,36 zł

921, 92195, par. 417,
421, 424 ,430, 475

„Szkoła równych szans – lokalny
program wyrównywania
dysproporcji edukacyjnych
gimnazjalistów z terenu gminy
Ostrowiec Świętokrzyski”

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

99 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.

203 711,20 zł

27

853, 85395, par. 401,
411, 412, 417, 421,
424, 430, 441, 475,
606

Cel strategiczny
N 1. Podniesienie poziomu
świadomości ekologicznej
mieszkańców.
Cel szczegółowy
N 1.1. Uświadomienie
społeczeństwu bezpośrednich
zagroŜeń dla zdrowia
mieszkańców, stanu fauny i flory,
estetyki krajobrazu oraz
prawidłowego rozwoju społecznogospodarczego miasta
wynikających z zanieczyszczenia
(skaŜenia) środowiska.

100

Zadanie „Edukacja ekologiczna”
realizowane zgodnie z
załoŜeniami zawartymi w
„Strategii ZrównowaŜonego
Rozwoju Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski”.
Zakupy. Zakup nagród dla dzieci i
młodzieŜy, pomocy
dydaktycznych dla placówek
oświatowych, materiałów
szkoleniowych dla nauczycieli,
doposaŜenie księgozbioru CEE,
zakup materiałów na akcje
ekologiczne.
Usługi. Organizacja cyklicznych
imprez jak: dni ziemi, sprzątanie
świata, święto drzewa, dzień bez
samochodu, warsztaty, konkursy,
szkolenia, wycieczki, happeningi,
akcje ekologiczne, realizacja
projektów: program wdraŜania i
promocji selektywnej zbiórki
odpadów „Szukaj zysku w
odzysku”, program zbiórki
odpadów zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
zielone podwórka, tydzień
czystości wód, święto polskiej
niezapominajki, zbieraj
makulaturę ratuj konie, edukacja
ekologiczna w gospodarstwach
eko-agrot. Organizacja szkoleń i
warsztatów, wycieczek
edukacyjnych, pikników
ekologicznych.

4 433,93 zł

900, 90095, 421

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

6 814,00 zł

28

900, 90095, 430

Dotacje. Dotacja z WFOŚiGW na
realizację programu promocji i
wdraŜania selektywnej zbiórki
odpadów pn. „Szukaj zysku w
odzysku” edycja V. Zakup nagród
dla placówek oświatowych.

11 000,00 zł

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
101
S 1.8. Upowszechnianie
aktywnych i bezpiecznych form
spędzania wolnego czasu przez
dzieci i młodzieŜ.

Zadanie: Współpraca z
MłodzieŜą poprzez działalność
Inicjatywy MłodzieŜowej.
Rozpowszechnienie sprawdzonej
idei inicjatywnych grup
młodzieŜowych.
ZróŜnicowana oferta kulturalno –
rozrywkowa dla młodzieŜy,
współpraca z subkulturami
młodzieŜowymi.
Cel strategiczny
Kontynuacja działalności i
S 3. Osiągnięcie wysokiego
promocja Inicjatyw Społecznych,
stopnia świadomości
Inicjatywy MłodzieŜowej,
obywatelskiej i tolerancji w
współpraca z młodzieŜą,
społeczeństwie oraz identyfikacji szkołami, organizacjami
jednostek z samorządem.
młodzieŜowymi, pozyskiwanie
102
środków finansowych na
Cel szczegółowy
działalność grup młodzieŜowych,
S 3.3. Pobudzenie aktywności
organizacja imprez dla młodzieŜy,
obywatelskiej oraz wsparcie
szkoleń, wycieczek i wyjazdów
środowisk kształcących liderów edukacyjnych.
lokalnych.
SUMA

801, 80195, 424

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

2 813 227,81 zł

29

Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
S 2. Poprawa bezpieczeństwa
publicznego, socjalnego i zdrowia
mieszkańców oraz ochrona
rodziny.
Cel szczegółowy
103 S 2.1. Wzrost poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców
miasta.

104

105

Nazwa zadania
DoposaŜenie scentralizowanego
systemu ostrzegania i
alarmowania, zakup materiałów
do konserwacji i eksploatacji
sprzętu łączności, zakup
materiałów innych
Dla potrzeb Miejskiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
zakupiono kamizelki odblaskowe.
Zakupiono takŜe nagrody dla
zwycięzców konkursu
plastycznego dotyczącego
problematyki obrony cywilnej.
Ponadto:
Dla potrzeb Miejskiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
zakupiono radiotelefony
(doposaŜono system ostrzegania,
alarmowania i powiadamiania).
Konserwacja i przeglądy sprzętu
łączności, w tym
scentralizowanego systemu
łączności i alarmowania
Zawarto umowę z PPUH
„MITECH” w Ostrowcu
Świętokrzyskim na wykonywanie
prac dotyczących sprawowania
nadzoru i utrzymania w pełnej
sprawności technicznej urządzeń
scentralizowanego systemu
alarmowego i syren alarmowych
rozmieszczonych na terenie
miasta.

30

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

1 587,40 zł

754, 75414, 421

41 366,71 zł

754, 75421, 421

4 400,00 zł

754, 75414, 427

Odpowiedzialny za
realizację

Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich

106

107

Szkolenie specjalistycznych
druŜyn ratowniczych, edukacja
społeczna
Szkolenia oraz ćwiczenia
praktyczne członków Miejskiego
Zespołu Zarządzania
Kryzysowego odbywały się bez
angaŜowania na ten cel środków
finansowych.
Zakup sprzętu i materiałów
pomocnych w prowadzeniu akcji
ratowniczej
Dla potrzeb Miejskiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
zakupiono dwie łodzie
ratownicze.
SUMA

0,00 zł

754, 75414, 430

Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich

13 176,00 zł

60 530,11 zł

31

754, 75421, 606

Lp

Wyszczególnienie

Nazwa zadania

Wykonano termomodernizację
następujących obiektów:
Termomodernizacja PSP nr 10
Termomodernizacja PP nr 12
Termomodernizacja PP nr 15
Roboty termomodernizacyjne
polegały na:
- dociepleniu ścian płytami
styropianowymi
108
- dociepleniu dachów
granulatem wełny mineralnej
- wymianie okien i drzwi
zewnętrznych na stolarkę z PCV
- wykonanie elewacji z nową
kolorystyką
- budowa nowej instalacji c.o. i
ccw z zaworami
termostatycznymi
Wybudowano kanały deszczowe
Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska w następujących ulicach:
naturalnego i zasobów zieleni.
- ul. Ostrowiecka - Topolowa
109 Cel szczegółowy
kanał deszczowy o długości 628
N 3.1. Poprawa czystości wód
mb, śr. 500-315 mm
powierzchniowych i podziemnych - ul. Kopernika kanał deszczowy
110
oraz racjonalne ich
o długości 218,9 mb, śr. 400mm
wykorzystanie.
- ul. Kochanowskiego kanał
111
deszczowy o dług. 287,5mb , śr.
400 - 315mm,
- Os. Gutwin – opracowano
koncepcję odwodnienia osiedla
za pomocą kanału deszczowego
112
z ciągiem dróg o łącznej długości
L=1520 mb, średnica kanału 500400mm
Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
N 3.7 Uzyskanie maksymalnej
oszczędności oraz efektywności
zuŜycia paliw i energii.

Kwota

1 335 123,00 zł
474 558,00 zł
472 372,00 zł

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

801, 80101, 605
801, 80104, 605

Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

317 849,00 zł
193 227,00 zł
182 462,00 zł

32 940,00 zł

32

900, 90095, 605

- ul. Podgórze w ciągu tej ulicy
budowa mostu na rz. Modła –
wstrzymano realizację inwestycji,
do czasu opracowania koncepcji
regulacji rz. Modły przez
Świętokrzyski Zarząd Melioracji
Wodnych w Kielcach.

113

Cel strategiczny
G 1. Poprawa dostępności
komunikacyjnej, jakości
(standardu) dróg dojazdowych
oraz zapewnienie dogodnych
warunków ruchu wewnętrznego.
Cel szczegółowy
G 1.6. Podniesienie i utrzymanie
standardu istniejących dróg
publicznych.

114

Wykonano w 2008 roku ok. 75%
zakresu robót kompleksowej
modernizacji oświetlenia dróg w
Ostrowcu Świętokrzyskim w
ramach inwestycji pn.:
„Przebudowa i rozbudowa
systemu oświetlenia ulicznego w
Ostrowcu Św. – II etap”, którą
zaplanowano na lata 2008-2009.
Roboty polegały na rozbudowie i
przebudowie oświetlenia dróg
zaliczanych do kategorii dróg
krajowych, wojewódzkich i
powiatowych oraz części dróg
gminnych na terenie m. Ostrowca
Św. zgodnie z opracowanymi
projektami.
Modernizacja poprawiła jakość i
standard oświetlenia,
unowocześniła go, obniŜyła
energochłonność
zainstalowanych urządzeń
oświetleniowych z 0,145 kW/pkt
do 0,127 kW/pkt.

Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

3 337 766,00 zł

33

900, 90015, 605

Cel szczegółowy
G 1.7. Budowa nowych dróg
utwardzonych.

115

116

117

Zamontowano opraw
oświetleniowych - szt. 586
Zamontowano słupów
oświetleniowych - szt. 445
UłoŜono kabel oświetleniowy
18.886 m.
Pozostały zakres robót
planowany do zakończenia - do
30 czerwca 2009 r.
Wybudowano następujące drogi
na terenie miasta:
- ul. Sikorskiego o nawierzchni
asfaltobetonowej wraz z
kanalizacją deszczową,
chodnikami, ścieŜką rowerową z
kostki betonowej i 4 szt. zatokami
autobusowymi o łącznej długości
772,5 mb
- ul. Ogrodowa od ul. 11-go
Listopada do ul. Stawki
Denkowskie o nawierzchni
asfaltobetonowej wraz z budową
kanalizacji deszczowej i
chodnikami z kostki betonowej o
łącznej długości 501 mb
- ul. Karłowicza o nawierzchni
asfaltobetonowej wraz z
kanalizacją deszczową,
chodnikami z kostki betonowej, o
łącznej długości 538 mb

1 247 629,00 zł

Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

600, 60016, 605
1 050 820,00 zł

761 734,00 zł

34

118

119

120

121

122

123

124

125

- ul. Czysta - przebudowa drogi
wraz z budową łącznika CzystaReja,o nawierzchni
asfaltobetonowej budową
kanalizacji deszczowej i
oświetlenia o łącznej długości
305 mb
- ul. Iwaszkiewicza o nawierzchni
z kostki betonowej o długości 193
mb
- ul.Szczygla o nawierzchni z
kostki betonowej o długości 154
mb
- ul. Boczna od Długiej o
nawierzchni asfaltobetonowej o
długości 540 mb
- ul. Targowa dojazd do garaŜy o
nawierzchni asfaltobetonowej o
długości 610 mb
- ul. Wąwozy o nawierzchni
asfaltobetonowej o długości 1117
mb. Zrealizowano ok.70%
całkowitego zakresu robót.
Zakończenie przewidziane na
30.06.2009 r.
- ul. Relaksowa o nawierzchni z
kostki betonowej o długości 226
mb
- CPiAZ ul. Sandomierska o
nawierzchni asfaltobetonowej o
długości 812 mb

558 392,00 zł

439 678,00 zł

261 324,00 zł

571 929,00 zł
600, 60016, 605
582 665,00 zł

988 560,00 zł

281 313,00 zł

1 187 539,00 zł
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Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

126

127

Planuje się rozbudowę
wewnętrznego układu
komunikacyjnego dla poprawy
bezpieczeństwa i płynności
ruchu:
- opracowano koncepcję II-etap
ciągu ulic zbiorczych od ulicy
Rzeczki do ulicy Bałtowskiej o
łącznej długości L=3800 mb.
Trwają uzgodnienia koncepcji z
układem komunikacyjnym
powiatu i województwa oraz
uzyskania decyzji środowiskowej.
Ze względu na znaczne
opóźnienia związane z
uzyskaniem decyzji
środowiskowej oraz opracowania
STEŚ, płatność za całość
opracowania przesunięto na rok
2009.
- wykonano koncepcję
projektową oraz uzyskano
decyzję środowiskową na
odcinek ulicy Zagłoby IV etap od
wiaduktu Aleja 3-go Maja do
projektowanego przedłuŜenia
ulicy Samsonowicza. Wyłoniono
biuro projektowe na wykonanie
projektu budowlanego.
Planowana realizacja inwestycji w
latach 2009-2011.

0,00 zł

Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

335 500,00 zł

36

600, 60016, 605

Wybudowano kanały sanitarne w
następujących ulicach:
- ul. Ostrowiecka - TopolowaTomaszów z przepompownią o
długości L=1255 mb, śr. 200-16090-50mm
- ul. Przeskok-Przesmyk-Wylot
o łącznej długości L=1205 mb.
Powiększono zakres robót o
ulicę Wylot. Inwestycja 2-letnia,
rozpoczęcie 2008- zakończenie
30 czerwiec 2009 rok. Ogólna
wartość robót 597.773,18 zł.
Budowa mieszkań socjalnych :
Cel strategiczny
Budynek mieszkalny
S 2. Poprawa bezpieczeństwa
publicznego, socjalnego i zdrowia wielorodzinny w bloku „C” przy
mieszkańców oraz ochrona
Publicznej Szkole Podstawowej
rodziny.
nr 14 na Os. Stawki
w Ostrowcu Św. Charakterystyka:
Cel szczegółowy
-powierzchnia uŜytkowa 1144,8
S 2.3 Zahamowanie ubytku
mieszkań socjalnych, powstanie m2
-kubatura 8344 m3
domów socjalnych, schronisk
130 oraz sieci mieszkań chronionych. -mieszkań 21 szt. jedno i
dwupokojowych
-ilość kondygnacji 3
PowyŜsza nieruchomość została
zbyta przez Gminę w
październiku 2008 r. dla OTBS,
które będzie realizowało
inwestycję.
Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie
infrastruktury słuŜącej
zrównowaŜonemu rozwojowi
128
miasta.
Cel szczegółowy
G 3.4. Zwiększenie stopnia
skanalizowania miasta i poprawa
stanu technicznego istniejącej
129 sieci kanalizacyjnej.

590 599,00 zł
900, 90095, 605

130 000,00 zł

Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

0,00 zł

37

700, 70095, 605

131

Budynek mieszkalny
wielorodzinny przy ul. Osadowej
w Ostrowcu Św. Charakterystyka:
-powierzchnia uŜytkowa 750 m2
-kubatura 4130 m3
-mieszkań 18 szt. jedno i
dwupokojowych
-ilość kondygnacji 2 + poddasze
uŜytkowe
Realizacja inwestycji w cyklu 2letnim, rozpoczęcie kwiecień
2008- zakończenie czerwiec
2009 r.
Wykonano stan surowy
zamknięty. Trwają roboty
instalacyjne i wykończeniowe.
ZaangaŜowanie robót i środków
w 70%.
Całkowita wartość 1.773.571 zł.

SUMA

1 376 470,00 zł

16 710 449,00 zł

38

700, 70095, 605

Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

Lp

132

133

134
135

136

Wyszczególnienie
Cel strategiczny
G 2. Wzrost znaczenia
gospodarczego miasta poprzez
rozwój sektora MSP oraz wzrost
inwestycji.
Cel szczegółowy
G 2.9. Wzrost liczby inwestycji
skutkujących nowymi miejscami
pracy.
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.
Cel szczegółowy
Z 4.2. Poprawa skuteczności
działań zachęcających
inwestorów do lokalizowania
inwestycji na terenie 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.
Cel szczegółowy
Z 4.2. Poprawa skuteczności
działań zachęcających
inwestorów do lokalizowania

Nazwa zadania
Zlecenie ARL sp. z o.o. w
Ostrowcu Świętokrzyskim
realizacji usług na rzecz
beneficjentów Inkubatora
Przedsiębiorczości poprzez
sporządzanie i podawanie do
publicznej wiadomości wykazu
wolnych lokali, organizowanie i
przeprowadzenie szkoleń,
świadczenie usług
konsultacyjnych, doradczych i
informatycznych, prowadzenie i
aktualizację strony internetowej,
dbanie o wizerunek Inkubatora.

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

51 240,00 zł

750, 75075, 4300

Odpowiedzialny za
realizację

Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Promocji
Gospodarczej

Zbieranie i aktualizacja informacji
o wolnych terenach
inwestycyjnych na terenie Gminy.
Obsługa potencjalnych
inwestorów.
Przygotowanie i zamieszczanie
na stronach internetowych UM
ofert inwestycyjnych miasta.
BieŜące wyszukiwanie
potencjalnych inwestorów.

39

inwestycji na terenie miasta.
Cel szczegółowy
Z 4.7. Kreowanie pozytywnego
137
wizerunku miasta wśród jego
mieszkańców i na zewnątrz.

138

139

140

141

142

143

Nawiązanie kontaktów z
inwestorami z branŜy m.in.
spoŜywczej, hotelowej,
gastronomicznej, energetycznej,
motoryzacyjnej, BPO.
Współpraca z organizacjami
zrzeszającymi przedsiębiorców,
instytucjami otoczenia biznesu,
m.in. Staropolską Izbą
Przemysłowo-Handlową, Polską
Agencją Informacjii i Inwestycji
Zagranicznych, Wydziałem
Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Niemczech,
Centrum Obsługi Inwestora.
Zorganizowanie konkursu
„Ostrowiecka firma roku 2008”
Zorganizowanie II Forum
Gospodarczego na temat
„Inwestycje przemysłowe i
sportowe szansą dla rozwoju
Ostrowca Świętokrzyskiego”
Organizacja forum „Nasz
Ostrowiec – uwarunkowania
rozwoju”
Współpraca przy tworzeniu bazy
danych ostrowieckich
przedsiębiorców – B-Pnet
Przygotowanie materiałów oraz
wydawnictw promocyjnych (3 szt.
banerów promocyjnych typu rollup, foldery promocyjne, materiały
promocyjne na II Forum
Gospodarcze).

40 077,36 zł

40

750, 75075, 4300

Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Promocji
Gospodarczej

144
145
146
147
148

149

Udział w projektowaniu i
wyznaczenie moŜliwych miejsc
montaŜu witaczy.
Udział w projektowaniu banerów
promocyjnych na wieŜę ciśnień.
Publikacje prasowe (np. w
kwartalniku VIP).
Promocja miasta podczas
Targów Turystyki „Voyager”.
Zakup mapy z układem dróg w
Polsce
Udział Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski w konkursach:
- „Modernizacja Roku” inwestycji
pn. „Modernizacja zbiornika małej
retencji „Gutwin” w Ostrowcu
Świętokrzyskim wraz z budową
oświetlenia” – Gmina Ostrowiec
Św. zajęła I miejsce w kategorii:
obiekty sportowe i rekreacji

326,35 zł

Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Promocji
Gospodarczej

25 253,00 zł

150

750, 75075, 4210

- „Modernizacja Roku” inwestycji
pn. „Aktywizacja gospodarcza
województwa świętokrzyskiego –
ośrodków poprzemysłowych w
Starachowicach i w Ostrowcu
Świętokrzyskim - Centrum
Przedsiębiorczości i Aktywizacji
Zawodowej”

41

750, 75075, 4430

Cel strategiczny
Z 4. Wzrost atrakcyjności
inwestycyjnej miasta oraz jego
znaczenia w kraju i za granicą.
Cel szczegółowy
Z 4.7. Kreowanie pozytywnego
wizerunku miasta wśród jego
151
mieszkańców i na zewnątrz.

152

153

154

Współpraca z zagranicą zorganizowanie wizyt delegacji z
miast partnerskich i
zaprzyjaźnionych w Ostrowcu
Św.
- zorganizowanie pobytu w
Ostrowcu Św. delegacji z obwodu
winnickiego – kwiecień 2008.
- organizacja pobytu delegacji z
Białej Cerkwi w Ostrowcu
Świętokrzyskim w związku z
obchodami Dni Ostrowca – maj
2008.
- organizacja pobytu delegacji z
duńskiego miasta Viborg –
październik 2008. Delegacja
przebywała w Ostrowcu Św. na
zaproszenie Prezydenta Miasta.
Celem wizyty było omówienie
przyszłej współpracy z partnerem
duńskim.
Współpraca z zagranicą podróŜe słuŜbowe zagraniczne
- zorganizowanie wyjazdu
przedstawicieli Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski do Viborga w Danii
na zaproszenie Dyrektora
Zarządu Szpitali w Viborgu –
marzec 2008. Wizyta ta miała na
celu omówienie dotychczasowej i
planów przyszłej współpracy z
partnerem duńskim w zakresie
rozwoju przedsiębiorczości oraz
wyposaŜania instytucji

8 320,02 zł

750, 75095, 4300
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oświatowych w sprzęt techniczny
pochodzący z likwidowanych
bądź modernizowanych instytucji
w Danii.

155

156

157

158

- zorganizowanie wyjazdu
Prezydenta Jarosława
Wilczyńskiego do Reykjaviku w
Islandii– maj 2008. Celem
wyjazdu był udział w obradach
Komitetu Politycznego Rady
Gmin i Regionów Europy.
- zorganizowanie wyjazdu
druŜyny piłkarskiej KSZO Junior
do Gennevilliers na turniej
piłkarski – maj 2008.
- zorganizowanie wyjazdu
przedstawicieli Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski do Castelldefels w
Hiszpanii – czerwiec 2008.
Celem wyjazdu było odbycie
rozmów z władzami miasta o
współpracy w zakresie
wspierania wzajemnych
inwestycji, promocji, sportu i
wykorzystania funduszy unijnych
na wspólne projekty i dzielenie
się doświadczeniami w tym
zakresie. Podczas wizyty
zaprezentowana została takŜe
oferta gospodarcza miasta.

16 152,13 zł

- zorganizowanie wyjazdu
delegacji z Ostrowca Św. na
obchody 976 rocznicy powstania
Białej Cerkwi – wrzesień 2008.

43

750, 75095, 4420
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160

161

162

- zorganizowanie wyjazdu
Wiceprezydenta Jarosława
Górczyńskiego do Barcelony–
październik 2008. Celem wyjazdu
był udział w seminarium
specjalistyczno – technicznym z
zakresu gospodarki odpadami
oraz oczyszczania wody i
ścieków.
- zorganizowanie wyjazdu
Wiceprezydenta Pawła Walesica
do Trebnitz w Republice
Federalnej Niemiec – listopad
2008. Celem wyjazdu był udział w
spotkaniu „Stereotypy i
uprzedzenia na tle stosunków
polsko – niemieckich”.

Naczelnik Wydziału
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- organizacja wyjazdu
Prezydenta Jarosława
Wilczyńskiego do ParyŜa –
grudzień 2008. Celem wyjazdu
był udział w obradach Komitetu
Politycznego Rady Gmin i
Regionów Europy.
- zorganizowanie wyjazdu
Prezydenta Jarosław
Wilczyńskiego i radnych Rady
Miasta do Gennevilliers. Wizyta
odbyła się w styczniu 2009 r.
Celem wyjazdu było spotkanie
noworoczne dla miast
partnerskich zorganizowane z
inicjatywy Mera Gennevilliers.

44

Cel strategiczny
Z 3. Wzrost dochodów gminy
163 oraz efektywności w
pozyskiwaniu środków na rozwój
samorządu z funduszy
zewnętrznych.
164 Cel szczegółowy
Z 3.1. Wzrost wykorzystania
przez Gminę dodatkowych źródeł
165 finansowania zadań samorządu.
Cel strategiczny
Z 5. Wykorzystywanie narzędzi
zarządzania strategicznego w
planowaniu inwestycyjnym.
166 Cel szczegółowy
Z 5.3. Opracowywanie,
uchwalanie i wdraŜanie
Wieloletnich Programów
Inwestycyjnych (WPI).

Monitorowanie moŜliwości
pozyskania środków z funduszy
zewnętrznych dla finansowania
inwestycji planowanych do
realizacji przez Gminę
Przygotowywanie wniosków o
bezzwrotne zewnętrzne środki
finansowe
Raportowanie oraz dokonanie
rozliczeń okresowych i
końcowych projektów
WdraŜanie WPI.
Opracowanie Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Gminy
Ostrowiec Św. na lata 2009-2014

Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Promocji
Gospodarczej

141 368,86 zł

SUMA
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Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
167
N 3.1. Poprawa czystości wód
powierzchniowych i podziemnych
oraz racjonalne ich
wykorzystanie.
Cel strategiczny
Z 5. Wykorzystanie narzędzi
zarządzania strategicznego w
168
planowaniu inwestycyjnym.
Cel szczegółowy
Z 5.1. Likwidacja barier rozwoju
związanych z planowaniem
przestrzennym - Miejscowe Plany
Zagospodarowania
169 Przestrzennego (MPZP).

170

Nazwa zadania

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

4 697,00 zł

900, 90001, 4300

Odpowiedzialny za
realizację

Badanie stanu czystości wód
powierzchniowych na terenie
Ostrowca Świętokrzyskiego.

Opracowanie zmiany „Studium
Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego” (przystąpienie)

Naczelnik Wydziału
Planowania
Przestrzennego i Ochrony
Środowiska

Opracowanie Miejscowego Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego części miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego w
rejonie ulic: Jana Samsonowicza,
Rudzka (w trakcie realizacji).

39 937,92 zł

Opracowanie Miejscowego Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego części miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego w
rejonie ulic: Grabowiecka,
Graniczna (w trakcie realizacji)
SUMA

44 634,92 zł
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710, 71004, 4300

Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
N 2. WdroŜenie systemu
kompleksowej gospodarki
171 odpadami komunalnymi.
Cel szczegółowy
N 2.4. Likwidacja dzikich
wysypisk odpadów.
Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
N 3.11. Zwiększenie powierzchni
terenów zieleni oraz utrzymanie,
172
poprawa stanu i lepsze
zagospodarowanie istniejących
parków i innych terenów zieleni.

173

174

175

Nazwa zadania
Likwidacja dzikich wysypisk.
- zlikwidowano 27 nielegalnych
wysypisk odpadów, z których
wywieziono na składowisko
odpadów „Janik” ogółem 82,17
ton odpadów.
Rekultywacja i
zagospodarowanie terenów
zieleni.
W ramach realizacji zadania
kompleksowo wykonano nowe
skwery zieleni miejskiej tj. w
osiedlu Słonecznym oraz przy ul.
Kopernika i Paulinowskiej.
Posadzono 1130 szt. nowych
drzew na terenach gminnych.
Posadzone zostały równieŜ
rośliny jednoroczne i dokonywano
bieŜących rekultywacji terenów
zieleni miejskiej.

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

49 860,11 zł

900, 90003, 4300

19 700,86 zł

GFOŚiGW

Odpowiedzialny za
realizację

Naczelnik Wydziału
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181 006,42 zł
221 268,00 zł

Urządzono niewielki skwer zieleni
przy ul. Głogowskiego w miejscu
wyburzonego budynku.
Rekultywacja i urządzenie terenu
placu zabaw w osiedlu Ogrody
(zrekultywowano trawniki,
urządzono rabaty, posadzono
ponad 1 000 szt. róŜnego rodzaju
roślin)

47

GFOŚiGW
900, 90004, 4300

176

177

178

Wykonanie aranŜacji zieleni na
terenie Ośrodka „GUTWIN”
(zrekultywowano trawniki,
wysadzono rośliny w gazonach)
Wykonanie rekultywacji terenów
zieleni miejskiej – w ramach
zarządzenia wykonano m.in.
rekultywację terenu przy ul.
Focha- Kilińskiego, rekultywację
zieleni w pasie drogowym ul.
Stawki Denkowskie,
Kraszewskiego, Wieniawskiego,
urządzono skwer przy ul.
Grabowej
Utrzymanie zieleni miejskiej
Zadanie polegające na bieŜącym
utrzymaniu zieleni miejskiej tj.
terenów skwerów Śródmieścia,
Park Miejski im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego, Park
Fabryczny, Park Przypałacowy w
Częstocicach, Park na Osiedlu
Wyspiańskiego, Park na Osiedlu
Kuźnia, Wzgórze Parkowe
„Kirkut”, skwer na Kolonii
Robotniczej, skwery na Osiedlu
Ogrody, teren placu zabaw przy
ul. Zielonej w Denkowie, Rynek w
Denkowie, tereny przy USC
Siennieńska

Naczelnik Wydziału
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155 200,00 zł

48

900, 90004, 4300

179

180

- zakres prac obejmował m.in.
koszenia trawników, pielenie
rabat, rekultywacja zniszczonych
trawników, sadzenie drzew i
krzewów, obsadzanie kwietników,
cięcia pielęgnacyjne drzew i
krzewów, porządkowanie
terenów zieleni z odpadów i
nieczystości
Zieleń w pasach drogowych dróg
gminnych stanowiąca zieleń
miejską:
- zakres prac obejmował bieŜące
utrzymanie blisko 360 000 m2
powierzchni zieleni. Zadanie
swoim zakresem obejmowało
m.in. koszenia traw, podcinanie
krzewów, cięcia pielęgnacyjne
drzew, usuwanie śmieci i
nieczystości, dosadzenie kwiatów
w gazonach.

900, 90004, 4300
68 500,00 zł

BieŜące utrzymywanie skarpy na
terenie wzgórza kościelnego.
- w ramach realizacji
powyŜszego podlewana była
zieleń, bieŜąco koszono trawę i
pielęgnowano posadzone rośliny.

4 000,00 zł
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Cel strategiczny
N 4. Trwałe włączenie
środowiska przyrodniczego i
dziedzictwa kulturowego w
proces zrównowaŜonego rozwoju
miasta.
181 Cel szczegółowy
N 4.5. Powstanie nowych miejsc
rekreacji - placów zabaw,
ogródków jordanowskich,
kąpielisk itp.

182

Zakup i montaŜ urządzeń
zabawowych oraz rekreacyjnosportowych.
Zakład Usług Miejskich
remontował i bieŜąco
konserwował urządzenia
zabawowe i inne elementy małej
architektury na terenach placów
zabaw stanowiących własność
Gminy
Zakupiono i zamontowano nowe
urządzenia zabawowe tj.
huśtawki drewniane, zjeŜdzalnie,
trapy drewniane z wieŜyczkami,
spręŜynowce. Urządzenia te są
estetyczne, kolorowe i przede
wszystkim posiadają wymagane
certyfikaty i atesty
bezpieczeństwa. Urządzenia te
zamontowae zostały na skwerze
w osiedlu Ogrody, przy ul.
Jodłowej, ul. Staffa, ul.
Bałtowskiej, ul. Kolonia
Robotnicza oraz w Parku
Miejskim, Parku Częstocice i
Parku Wyspiańskiego.

128 894,07 zł
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900, 90004, 4300
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Cel strategiczny
G 1. Poprawa dostępności
komunikacyjnej, jakości
(standardu) dróg dojazdowych
oraz zapewnienie dogodnych
warunków ruchu wewnętrznego.
Cel szczegółowy
G 1.6. Podniesienie i utrzymanie
standardu istniejących dróg
publicznych.

183

Remonty dróg, mostów i
chodników gminnych:
Gmina Ostrowiec Św. otrzymała
z budŜetu państwa dotację w
wysokości 300 000 zł z
przeznaczeniem na usuwanie
skutków klęsk Ŝywiołowych. W
ramach realizacji zadania oraz
otrzymanych środków
finansowych opracowano
dokumentację projektową oraz
wykonano kompleksowy remont
mostu w ulicy Zagłoby oraz kładki
dla pieszych przy ul.
Chmielowskiej w Ostrowcu Św.
Wartość wykonanych prac
remontowych wyniosła 404 500
zł. Remont obejmował m.in.
remont i wzmocnienie konstrukcji
obiektów malowanie i wykonanie
powłok antykorozyjnych,
wzmocnienie przyczółków,
remont nawierzchni jezdnej.

404 500,00 zł

51

600, 60078, 4270
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185

Ogółem wykonano remont
generalny 15 666 m2 jezdni dróg
oraz 7 449 m2 chodników.
Remonty wykonano w ul.
Wieniawskiego, ul. Kopernika, ul.
Paderewskiego, ul. Słoneczna,
ul. Kuźnia, ul. Zygmuntówka
boczna numery 71-79, 125-139,
141-157, 159-173, 189-199, 201207, ul. Kochanowskiego, ul.
Jasna boczna, ul. Łączna, ul.
Szeroka, ul. Sikorskiego, ul.
Prusa, ul. Noskowskiego, ul.
Grabowiecka, ul. Sienkiewicza,
ul. Kościuszki, ul. Ostrowiecka.

2 518 715,45 zł

Remonty cząstkowe:
Na podstawie zawartej umowy z
Miejskim Przedsiębiorstwem
Robót Drogowych w Ostrowcu
Św. na konserwację i remonty
cząstkowe nawierzchni
bitumicznych ulic lokalnych w
Ostrowcu Św. wykonano krótkie
nakładki asfaltowe o łącznej
powierzchni 7 129,74 m2 (os.
Ogrody, łącznik ul. Rzeczki z ul.
Akacjową, Sandomierska –
boczna, ul. Niska, ul. Mostowa,
Bałtowska – boczna, ul. Kąty
Denkowskiej, ul. Orla, ul.
Wąwozy – wiejska, ul. Tylna i ul.
Sikorskiego) oraz remonty
asfaltobetonem na łącznej
powierzchni 2 125,54 m2 dróg
lokalnych.

600, 60016, 4270
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449 999,60 zł
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600, 60016, 4300
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187

188

Prace polegające na wykonaniu
konserwacji i remontów
cząstkowych chodników i
elementów pasa drogowego dróg
gminnych.
- remont chodników z kostki
brukowej kolorowej na skwerze w
Os. Ogrody i Słonecznym na
łącznej powierzchni blisko 3 000
m2 , ułoŜono obrzeŜa na łączną
ilości blisko 2 500 mb., zuŜyto
300 ton podsypki (kruszywa)
- remont odcinka ulicy Wiejska;
ułoŜono 150 mb krawęŜnika na
podsypce betonowej, przełoŜono
25 m2 płyt chodnikowych,
ułoŜono 186 m2 kostki brukowej
z odzysku, przełoŜono 58 m2
trylinki
- remonty chodników w ulicach:
Szkolna - z płyt betonowych na
kostkę brukową o łącznej
powierzchni 102 m2, Jasna wyremontowano chodnik o
pow.160 m2, Kopernika –
wyremontowano chodnik
powierzchni 244 m2 ,
Dąbrowskiej – wyremontowano
chodnik o pow.868 m2
Dziewulskiego – wyremontowano
chodnik o pow.352 m2,
Sienkiewicza w okolicy sklepu
„Biedronka” – wyremontowano
chodnik o pow.70 m2
Chrzanowskiego – przełoŜono
120 m2 płyt chodnikowych

899 691,89 zł

53

600, 60095, 4300
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189

190

191

192

193

- utwardzenie kruszywem wraz z
uformowaniem nawierzchni dróg
gruntowych ulic: Denkowska,
łącznik do Kilińskiego, Malinowa,
Nowe Piaski, Zwierzyniecka,
Parkowa, Wąwozy, Winnica,
Tomaszów, Folwarczna,
Świerkowa, Folwark Piaski,
Kuźnia, Podgórze, Gąbrowicza i
Norwida. Łącznie zuŜyto 402 tony
kruszywa i lesi kotłowej. Ponadto
wyremontowano parking przy ul.
Focha na który zuŜyto 52 tony
kruszywa
- wyrównanie przy uŜyciu
równiarki nawierzchni ulic
gruntowych osiedla Koszary i
Gutwin
- obniŜenie krawęŜników w
ramach likwidacji barier
architektonicznych ulic: Widok,
Sienkiewicza, Siennieńska ,
Rynek Denkowski, Piwna, Niska.
Łącznie 22 przejścia dla pieszych

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

- malowanie 52 sztuk progów
zwalniających ruch pojazdów
- remont nawierzchni ulicy
Poprzeczna poprzez umocnienie
płytami betonowymi oraz
umocnieniem skarpy płytami
chodnikowymi i aŜurowymi

54

194

195

196

197

198

199

- dwa azyle bezpieczeństwa w
ulicy Sienkiewicza: przed PSP Nr
4 i blokiem Nr 46 wraz z
jednoczesnym remontem
chodnika
Konserwacja mostów i kładek:
- remont barier
zabezpieczających usytuowanych
na przepustach cieku
odwadniającego otwartego w
rejonie ulicy Gościniec
- remont barier
zabezpieczających mostu na
rzece Kamionka w ciągu ulicy
Wiejska
- czyszczenie i malowanie barier
zabezpieczających na moście na
rzece Modła w ciągu ulicy
Paulinowska
- uzupełnienie barier
drewnianych mostu na rzece
Modła w ciągu ulicy Podgórze
- czyszczeniem i malowanie ok
250 m2 powierzchni metalowej
kładki dla pieszych usytuowanej
nad ulicą Zagłoby i torami
kolejowymi jako dojście do
dworca PKP

Naczelnik Wydziału
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18 550,34 zł
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600, 60095, 4300

Dotacja na remont ul. IłŜeckiej
Udzielona została dotacja dla
Powiatu Ostrowieckiego w
wysokości 300 000 zł, z
przeznaczeniem na wykonanie
remontu ulicy IłŜeckiej do granic
administracyjnych Ostrowca Św.
W ramach realizacji zadania
wykonany został remont
nawierzchni jezdni drogi i
200
chodników, usunięto bariery
architektoniczne. Dzięki
udzielonej dotacji i
przeprowadzonym pracą
remontowym poprawiło się
bezpieczeństwo zarówno w ruchu
pieszym i kołowym w ul. IłŜeckiej,
zwiększyła się przepustowość
ulicy, jak równieŜ znacząco
poprawiła się estetyka tej części
miasta.
Cel strategiczny
Utrzymanie miejsc pamięci
G 2. Wzrost znaczenia
narodowej:
gospodarczego miasta poprzez Prace obejmowały bieŜące
rozwój sektora MSP oraz wzrost utrzymanie miejsc pamięci
201 inwestycji.
narodowej i ich otoczenie, tj.:
koszenie trawy, zbieranie śmieci,
Cel szczegółowy
przycinanie Ŝywopłotów,
G 2.14. Poprawa i utrzymanie
oczyszczanie z mchów,
dobrego stanu atrakcji
roztopionych świec i zniczy.
turystycznych.

300 000,00 zł

600, 60014, 2320
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Cel strategiczny
N 4. Trwałe włączenie
środowiska przyrodniczego i
dziedzictwa kulturowego w
proces zrównowaŜonego rozwoju
miasta.
Cel szczegółowy
N 4.1. Poprawa stanu obiektów
202
dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego oraz ich ochrona
w celu zachowania dla przyszłych
pokoleń.

Ponadto:
- w miesiącu maju 2008r zostało
zrealizowanie zadanie polegające
na wykonaniu i zamontowaniu na
starej części gmachu Urzędu
Miasta dwóch tablic
upamiętniających funkcjonowanie
w jego podziemiach w okresie
okupacji niemieckiej aresztu, w
którym byli więzieni między
innymi mieszkańcy Ostrowca,
powieszeni przez okupanta w
dniu 30 września 1942 roku na
miejskim Rynku,
52 174,05 zł

203

204

- w miesiącu listopadzie została
wykonana nowa aranŜacja zieleni
na terenie Pomnika- Mogiły
Powstańców Insurekcji 1863r.
przy ul. Hubalczyków
- w miesiącach listopadgrudzień wykonana została
gruntowna renowacja Pomnika
Upamiętniającego Miejsce
Rozstrzelania Dziesięciu Polaków
31.X.1943r. w rejonie dworca
kolejowego przy ul. Kolejowej

57

921, 92195, 4300
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Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie
infrastruktury słuŜącej
zrównowaŜonemu rozwojowi
miasta.
Cel szczegółowy
G 3.7. Zabezpieczenie (ochrona)
miasta przed destrukcyjnym
205
wpływem sił przyrody zapewnienie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego miasta.

Remont kanalizacji
deszczowej:
- odbudowa studzienek
ściekowych wraz z remontem
przykanalików w ulicach: Daleka
4 szt., Dąbrowskiej 1szt.,
Głogowskiego 3 szt.,
Wieniawskiego 4 szt. , Winnica
11 szt., Słoneczna 3 szt., boczna
od ul. IłŜeckiej 2 szt., Focza 1
szt., Wronia 1 szt., Sikorskiego 4
szt., Chrzanowskiego 4 szt.,
Kuźnia 2 szt.

900, 90001, 4270
107 966,50 zł

206

207

208

- odbudowa studni rewizyjnych w
ulicach: Winnica 5 szt.,
Słoneczna 2 szt., Wronia 1 szt.,
Kuźnia 1 szt. i Kopernika 1 szt.
- remont kanału w ulicach :
Winnica 23 mb., Słoneczna 12
mb., Sikorskiego 16mb. i Kuźnia
10 mb.
- wymiana włazów w ul. Kuźnia
10 szt
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Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

209

210

211

UdroŜnienie starych kanałów
deszczowych i rowów
melioracyjnych:
- oczyszczono z namułu
studzienki ściekowe i rewizyjne
kanalizacji deszczowej ulic:
Grzybowa, Trzeciaków,
Słowackiego, Rzeczki przy
skrzyŜowaniu z ul. Siennieńską,
Miodowa, Cegielniana, Młyńska,
Spacerowa, Hubalczyków na
wysokości wjazdu do szkoły,
Mostowa, łącznik pomiędzy
ulicami: Cisowa – Olchowa,
Chrzanowskiego-odcinek będący
w zarządzie gminy, Oś. Ogrody
przy bloku 35/5, wylot kanalizacji
z ulicy GoŜdzikowej, Al.
Solidarności, Kolejowa, Kol.
Robotnicza, Graniczna,
Kraszewskiego, RóŜana,
Furmańska, Czerwonego KrzyŜa,
Armii Krajowej, Rynek – płyta,
śytnia, Słoneczna
- dwukrotne czyszczenie
separatorów podczyszczających
wody opadowe przed ich
wprowadzeniem do rzek i rowów
otwartych
- montaŜ 18 sztuk poduszek
sorbentowych pochłaniających
substancje ropopochodne we
wpustach kanalizacji deszczowej
Alei Solidarności

75 905,00 zł
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900, 90001, 4300

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

- wykoszenie blisko 17 000 mb
rowów i cieków otwartych na
terenie Gminy
Wydział Gospodarki Komunalnej
Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie po uchwaleniu przez Radę
infrastruktury słuŜącej
Miasta stosownej uchwały
zrównowaŜonemu rozwojowi
przygotował umowę pomiędzy
miasta.
Gminą Ostrowiec Św., a
Województwem Świętokrzyskim
Cel szczegółowy
G 3.7. Zabezpieczenie (ochrona) na dofinansowanie przez gminę
miasta przed destrukcyjnym
70% kosztów związanych z
wykoszeniem i uporządkowaniem
wpływem sił przyrody wałów przeciwpowodziowych
zapewnienie bezpieczeństwa
rzek Kamienna, Modła i
przeciwpowodziowego miasta.
Szewnianka (w granicach
213
administracyjnych miasta).
Ostatecznie gmina przekazała
dotację w wysokości 63 051,76 zł
(zgodnie z umową 70% wartości
zadania po przetargu). W
miesiącu lipcu prace
konserwacyjne wałów zostały
zakończone i odebrane.
Udzielona dotacja została
wykorzystana w całości zgodnie z
przeznaczeniem i rozliczona.
212

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej
63 051,76 zł

60

900, 90095, 2330

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.5 Ograniczenie, a następnie
eliminacja zjawisk degradacji
ekonomicznej i marginalizacji
społecznej spowodowanych
bezrobociem i patologiami zbudowanie skutecznego
systemu zapobiegania i
214 przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.

Wydział Gospodarki Komunalnej
nadzorował wykonanie prac
społecznie - uŜytecznych w
ramach których przy
porządkowaniu terenów
stanowiących zieleń miejską,
zatrudnione były osoby
bezrobotne, zagroŜone
wykluczeniem społecznym. Prace
społecznie- uŜyteczne
organizowane były przez Zakład
Usług Miejskich. Łącznie z tytuły
prac społecznie - uŜytecznych
wypłacono pracownikom
wynagrodzenie w wysokości 16
301 zł, z czego 60% refundował
Powiatowy Urząd Pracy w
Ostrowcu Św. na podstawie
zawartego porozumienia z Gminą
Ostrowiec Św. Przez cały okres
trwania prac społecznie
uŜytecznych zatrudnionych było
ogółem 60 osób (10 kaŜdego
miesiaca).
SUMA

16 301,00 zł

5 735 285,05 zł
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852, 85295, 3110

Naczelnik Wydziału
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Lp

Wyszczególnienie
Cel strategiczny
N 2. WdroŜenie systemu
kompleksowej gospodarki
odpadami komunalnymi.
Cel szczegółowy
N 2.4. Likwidacja dzikich
wysypisk odpadów.

215

Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
N 3.2. Zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do rzek i
216 zbiorników powierzchniowych osiągnięcie standardów UE.
Cel szczegółowy
N 3.3. Ochrona przed
zanieczyszczeniem akwenów
wodnych stanowiących miejsca
rekreacji i wypoczynku.

Nazwa zadania

Kwota

Realizacja ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku oraz
uchwały Rady Miasta.
Realizując powyŜszy zapis - StraŜ
Miejska w 2008 r. podjęła w tym
kierunku następujące działania:
skontrolowano 4294 posesje
instytucji i placówek
prowadzących działalność
gospodarczą. Podjęto 318
czynności słuŜbowych, udzielono
294 pouczeń oraz wręczono 15
mandatów. Skierowano 9
wniosków do Sądu Rejonowego
w Ostrowcu Św. Wydział Grodzki.

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

0,00 zł

Komendant StraŜy
Miejskiej

Informowanie społeczeństwa o
sankcjach z tytułu nie
przestrzegania przepisów w
zakresie gospodarki wodnościekowej.
W w/w zakresie StraŜ Miejska
podjęła następujące czynności:
skontrolowano 1636 posesji,
podjęto 36 czynności słuŜbowych
na terenie miasta oraz udzielono
21 pouczeń.

0,00 zł

62

Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
N 3.11. Zwiększenie powierzchni
terenów zieleni oraz utrzymanie,
217 poprawa stanu i lepsze
zagospodarowanie istniejących
parków i innych terenów zieleni.

Stosowanie kar za niszczenie
zieleni.
Ochrona i promocja walorów
krajobrazowych i dziedzictwa
kulturowego.
Przedstawiciele StraŜy Miejskiej
podjęli 545 czynności słuŜbowych
w w/w zakresie w tym: udzielono
351 pouczeń, wręczono 178
mandatów oraz skierowano 16
wniosków do Sądu Rejonowego,
Wydział Grodzki

0,00 zł

SUMA

0,00 zł
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Komendant StraŜy
Miejskiej

Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
N 3.4. Utrzymanie dobrej jakości
218 wody pitnej i racjonalne
wykorzystanie jej zasobów.

219

Nazwa zadania

Kwota

Propagowanie oszczędzania
wody poprzez prawidłową
gospodarkę wodomierzową oraz
wspieranie stosowania urządzeń
oszczędzających wodę.
W ramach zadania
inwestycyjnego „Poprawa
gospodarki wodomierzowej –
wymiana zdelegalizowanych
wodomierzy” – wymieniono 951
szt. wodomierzy.
W ramach zadania
inwestycyjnego „Wymiana
uzbrojenia na sieci wodociągowej
(zasuwy, hydranty)” dokonano
wymiany niesprawnej armatury
na sieci wodociągowej – pozwoli
to na prawidłowe zabezpieczenie
p. poŜ. z sieci wodociągowej oraz
pozwoli ograniczyć obszar
wypięcia sieci wodociągowej w
przypadku wystąpienia awarii
wodociągowych.

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

163 570,67 zł

Prezes MWiK Sp. z o.o.

148 042,74 zł

Wymieniono:
- 36 szt. zasuw na sieci
rozdzielczej
- 39 kpl. hydrantów ppoŜarowych
- 17 kpl. zasuw przydomowych
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Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie
infrastruktury słuŜącej
220 zrównowaŜonemu rozwojowi
miasta.
Cel szczegółowy
221 G 3.4. Zwiększenie stopnia
skanalizowania miasta i poprawa
stanu technicznego istniejącej
222
sieci kanalizacyjnej.
223
224
225
226
227
228
229
230
231

Wybudowano nowe odcinki sieci
wodociągowej:
- DN110 PCV ul. Miodowaboczna (dz. nr 15/2 i 12/2) 165,5 m
- DN110 PCV ul. Chmielowskaboczna (do wys. dz. nr 35) - 230
m
- DN110 PCV ul. RozległaGajowa (dz. nr 26, 29/6) - 202 m
- DN110 PCV ul. Stawki-boczna
(dz. nr 17, 1, 5) - 338,5 m

17 276,58 zł

17 114,84 zł
20 647,82 zł
34 096,13 zł

- DN110 PCV ul. Gombrowicza
(dz. nr 103/180) - 92 m
- DN110 PCV ul. Gajowa-boczna
(dz. nr 29/9, 80) - 220 m
- DN160 PCV ul. Rzeczkiboczna (dz. nr 44/2, 1) - 246 m
- DN110 PCV ul. Rzeczkiboczna (dz. nr 34, 25/11, 25/2,
25/3) - 211 m
- DN110 PCV ul. Malinowa - 70
m
- DN110 PCV ul. Leśna (dz. nr
1/3, 13) - 140 m
- DN110 PCV ul. Leśna i Leśnaboczna (od Porzeczkowej do
Jarzębinowej) - 443,5 m
- DN110 PCV ul. Skośna-boczna
(dz. nr 3/4, 35) - 83,5 m

11 445,30 zł
18 411,65 zł
50 554,32 zł
28 747,53 zł
9 115,47 zł
24 200,07 zł
31 099,18 zł
7 838,36 zł
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Prezes MWiK Sp. z o.o.

232
233
234
235
236
237
238
239

240
241

Wykonano przebudowę
(wymianę) awaryjnych
wodociągów stalowych i
Ŝeliwnych
- DN110 PCV ul. Trawna - 450
m
- DN Ŝel. sferoid. 200 ul.
Szewieńska (od Józefówki do
śeromskiego) - 430 m
- DN225 ul. Prusa - 320 m
- DN110 PCV ul. Garncarska 263 m
- DN 100 Ŝel. sferoid. ul.
Ostrowiecka - 377 m
- DN110 PCV ul. Szpitalna (od
ul. Wieniawskiego do ul. Długiej) 199,5 m
- DN110 IłŜecka-boczna - 107 m
- DN225 PCV ul. IłŜecka I etap
od ul. Mokrej do ul. Wspólnej 377,5 m
- DN100 ul. Zagłoby
(podwieszenie pod mostem na
rzece Modle) - 12 m
- DN110 PCV ul. Gulińskiego
(dz. 1/21, 1/20) - 135,5 m

236 524,69 zł
140 435,25 zł
68 477,35 zł
26 606,28 zł
176 295,03 zł
21 190,72 zł
41 369,72 zł
126 576,47 zł

11 624,32 zł
31 434,61 zł
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Prezes MWiK Sp. z o.o.

Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie
infrastruktury słuŜącej
zrównowaŜonemu rozwojowi
miasta.
Cel szczegółowy
G 3.5. Zwiększenie stopnia
wykorzystania miejskiej
oczyszczalni ścieków - przy
242 utrzymaniu racjonalnej
gospodarki.
Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
N 3.2. Zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do rzek i
zbiorników powierzchniowych osiągnięcie standardów UE.

W ramach zadania „Rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni
ścieków ” wykonano roboty
budowlano-montaŜowe w
bioreaktorach, wybudowano
pompownie osadu surowego,
pompownię wód nadosadowych
oraz stacje dozowania metanolu.
Dokonano rozruchu
technologicznego oczyszczalni
po przebudowie. W wyniku
rozbudowy oczyszczalni będzie
moŜliwe uzyskanie zdolności
oczyszczalni do redukcji
związków biogennych
obowiązujących dla oczyszczalni
o wielkości powyŜej 100 tys.
RLM.
SUMA

3 421 386,73 zł

4 884 081,83 zł
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Prezes MWiK Sp. z o.o.

Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
243 N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
N 3.5. Stopniowa eliminacja
źródeł zanieczyszczeń powietrza i
244
gleby związanych z ogrzewaniem
oraz procesami technologicznymi
- zastąpienie ich paliwami
ekologicznymi.
245
Cel szczegółowy
N 3.7. Uzyskanie maksymalnej
246
oszczędności paliw i energii
cieplnej.
247

Nazwa zadania
Rozbudowa sieci cieplnych w
celu pozyskania nowych
odbiorców (7800 m)
Rozbudowa sieci cieplnej
wysokoparametrowej oraz
eliminacja grupowych węzłów
cieplnych poprzez budowę
wymiennikowni indywidualnych
(130 m)
Modernizacja instalacji
odprowadzania spalin dla 4 szt.
kotłów WR 25
Wymiana sieci cieplnej ze
zmianą technologii z tradycyjnej
na technologię rur
preizolowanych (260 m)
Prace związane z utrzymaniem
jednostek kotłowych w stałej
dyspozycji wynikające z potrzeb
bieŜących
SUMA

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

4 154 400,00 zł

121 200,00 zł

577 600,00 zł

824 200,00 zł

339 000,00 zł
6 016 400,00 zł
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Prezes MEC Sp. z o.o.

Lp

Wyszczególnienie

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

249

250

251
252
253

Nazwa zadania
Realizacja Gminnego Programu
Przeciwdziałania Bezrobociu.
Monitoring realizacji oraz
przygotowanie kwartalnych
sprawozdań z wdraŜania
Gminnego Programu
Przeciwdziałania Bezrobocia i
Rozwoju Lokalnych Zasobów
Ludzkich.
Aktywizacja społecznozawodowa społeczności
lokalnych – pomoc w rozwoju i
osiąganiu samodzielności
jednostek (przekwalifikowanie,
uzupełnienie wiedzy,
podwyŜszenie wykształcenia,
rozszerzenie kwalifikacji).
 - szkolenia dla osób
pracujących, bezrobotnych,
przedsiębiorców w ramach
projektów.
Powstanie i działalność Centrum
Przedsiębiorczości i Aktywizacji
Zawodowej
 - zarządzanie Centrum
Kreowanie przedsiębiorczych
postaw mieszkańców miasta.
- szkolenia, konferencje,
seminaria,
- promocja konkursu
"Ostrowiecka Firma Roku 2008"
- promocja inicjatywy "Baza
Ostrowieckich Przedsiębiorców"

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

6 000,00 zł

Prezes ARL Sp. z o.o.
3 696 332,47 zł

415 000,00 zł

10 000,00 zł
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254

255
256
Cel szczegółowy
S 1.3. Rozwój lokalnego rynku
pracy oraz lepsze wykorzystanie
257
moŜliwości pomocy udzielanej
bezrobotnym i pracodawcom
258 przez instytucje rynku pracy.
Cel szczegółowy
S 1.4. BieŜące dostosowanie
oferty szkolnictwa do aktualnych i
259 perspektywicznych potrzeb rynku
260 pracy.
261
Cel szczegółowy
S 1.10. Aktywizacja i integracja
kobiet, osób długotrwale
bezrobotnych,
niepełnosprawnych, mniejszości
narodowych i uchodźców, grup
ryzyka.

- zainicjowanie wraz z członkami
Stowarzyszenia Ostrowieckich
Przedsiębiorców powstania
Świętokrzyskiej Izby
Gospodarczej,
- prowadzenie Inkubatora
Przedsiębiorczości,
- organizacja wizyt studyjnych
oraz lekcji przedsiębiorczości dla
ostrowieckiej młodzieŜy.
Koordynacja działań instytucji
rynku pracy.
 - udział w Powiatowej Radzie
Zatrudnienia,
 - prowadzenie punktu informacji
o moŜliwościach pozyskiwania
zewnętrznych środków.
Diagnozowanie rozwoju
gospodarczego oraz określanie
potrzeb rynku pracy.
- ankietyzacja przedsiębiorców,
- szkolenia dla przedsiębiorców,
- usługi doradcze i
consultingowe
Realizacja programów
partnerskich i integracyjnych dla
kobiet, osób niepełnosprawnych i
długotrwale bezrobotnych
zamierzających rozwijać karierę
zawodową [...] oraz osób
zagroŜonych wykluczeniem
społecznym

48 000,00 zł

Prezes ARL Sp. z o.o.

135 279,18 zł
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262

263

264

265

266

- nawiązanie współpracy ze
Stowarzyszeniem SARON realizacja projektu dla osób
niepełnosprawnych,
- realizacja ze Stowarzyszeniem
"Intrakt" projektu skierowanego
m.in. do osób
niepełnosprawnych,
- ARL partnerem MOPS w
realizacji projektu systemowego.
Wykorzystanie moŜliwości
Cel szczegółowy
S 1.12. Zbudowanie opartego na regionalnego programu „ewiedzy społeczeństwa
świętokrzyskie”
- nawiązanie współpracy z
informacyjnego.
fimami Sygnity i Winuel przy
organizacji szkoleń w ramach
projektu "e-świętokrzyskie" dla
pracowników samorządowych z
zakresu elektronicznego obiegu
dokumentów.
Rozbudowa sieci
Cel szczegółowy
S 1.13. Upowszechnienie
teleinformatycznej gwarantującej
dostępu do Internetu.
wszystkim zainteresowanym
dostęp do Internetu

685 445,70 zł

575 319,80 zł

675 780,80 zł

Prezes ARL Sp. z o.o.

- w ramach świadczonych usług
informatycznych ARL udostępnia
łącze internetowe dla najemców
CPiAZ

15 500,00 zł
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Cel szczegółowy
S 1.15. Upowszechnienie
czytelnictwa i korzystania z
nowoczesnych form
edukacyjnych (e-learning,
komputerowe programy
267 edukacyjne, Internet jako źródło
wiedzy)

- prowadzenie szkoleń z zakresu
obsługi komputera i Internetu w
ramach realizowanych projektów.

268
Cel szczegółowy
S 1.17. Stworzenie moŜliwości
zatrudnienia w mieście i szans
awansu dla najlepiej
wykształconych.
269

270

271

Promocja Internetu oraz
nauczania komputerowego i
rozwój programów opartych na
nowoczesnych formach
edukacyjnych
- promocja portalu edukacyjnego
"Akademia PARP",

UmoŜliwienie pracodawcom
dostępu do wyselekcjowanej
grupy (bazy danych) najlepszych
absolwentów i fachowców.
Prezes ARL Sp. z o.o.

- organizacja Targów Pracy,
- pozyskiwanie firm, w których
odbywały się przygotowania
zawodowe, praktyki, staŜe
organizowane w ramach projektu
systemowego,
- udział w programie aktywizacji
zawodowej absolwentów (w 2008
roku przyjęto 6 osób na praktykę
zawodową, 4 osoby w ramach
wyposaŜenia/doposaŜenia
stanowiska pracy, 1 osobę w
ramach prac interwencyjnych, 12
osób na wolontariat, 4 osoby na
staŜ zawodowy, 1 osobę na
przygotowanie zawodowe, 3
osoby na praktyki studenckie).
SUMA

6 262 657,95 zł
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OGÓŁEM
30 475 268,94 zł

BUDśET GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
I SPÓŁKI

17 163 139,78 zł

09.04.2009 r.

Naczelnik Wydziału Rozwoju i
Promocji Gospodarczej
podpis Koordynatora Zespołu ds.
Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

data
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