Informacja o realizacji zadań wynikających ze Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Św. w 2009 roku
Dział, rozdział,
Odpowiedzialny za
Lp
Wyszczególnienie
Nazwa zadania
Kwota
paragraf
realizację
Realizacja uchwały Nr
Cel strategiczny
Z 4. Wzrost atrakcyjności
XVIII/218/2004 Rady Miasta
inwestycyjnej miasta oraz jego
Ostrowca Św. z dnia 7 kwietnia
znaczenia w kraju i zagranicą.
2004r. w sprawie przyjęcia
programu pomocy
Cel szczegółowy
Z 4.4. Utrzymanie atrakcyjnego przedsiębiorcom inwestującym
systemu preferencji dla
na terenie miasta Ostrowca Św.
1 inwestorów.
(w 2009 roku z ulgi skorzystało
dwóch przedsiębiorców, którzy w
Cel strategiczny
G 2. Wzrost znaczenia
latach 2004-2007 utworzyli
gospodarczego miasta poprzez łącznie 81 miejsc pracy, które
rozwój sektora MSP oraz wzrost będą utrzymywane przez okres 5inwestycji.
ciu lat. Ogółem kwota zwolnienia
na podstawie w/w uchwały
Cel szczegółowy
G 2.9. Wzrost liczby inwestycji
wyniosła 401.321,90 zł)
skutkujących nowymi miejscami Realizacja Uchwały Nr
756, 75615, 031
Skarbnik Miejski
0,00 zł
pracy.
XV/192/2007 Rady Miasta
Ostrowca Św. z dnia 5
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz października 2007r. w sprawie
przyjęcia „Programu pomocy
stopnia integracji zawodowej i
przedsiębiorcom inwestującym
społecznej mieszkańców.
na terenie miasta Ostrowca Św.
Cel szczegółowy
S 1.2. Stworzenie sprzyjających w latach 2007-2013” (w 2009
roku ze zwolnienia z podatku od
warunków do rozwoju
2
(inwestowanie, tworzenie miejsc nieruchomości w kwocie
89.928,88 zł skorzystało dwóch
pracy) przedsiębiorstwom
przedsiębiorców, którzy na
prowadzącym lub
terenie Gminy Ostrowiec
rozpoczynającym działalność
gospodarczą na lokalnym rynku. Świętokrzyski dokonali inwestycji
na łączną kwotę 680.000 zł oraz
utworzyli 25 nowych miejsc
pracy, które będą utrzymywane
przez okres 3-ech lat)

1

3

Realizacja uchwały Nr
XXXI/413/2008 Rady Miasta
Ostrowca Św. z dnia 26 listopada
2008r. w sprawie ustalania
stawek oraz zakresu zwolnień od
podatku od nieruchomości na rok
2009.
SUMA

0,00 zł

0,00 zł

2

Skarbnik Miejski

Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
Z 1. Podniesienie jakości usług
administracji samorządowej.
Cel szczegółowy
4
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

Nazwa zadania

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

7 914,41 zł

750, 75023, 430

58 560,00 zł

750, 75023, 605

212 280,89 zł

750, 75023, 435

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.
Zakup oprogramowania firmy
Microsoft.
Zakup sprzętu komputerowego.

56 450,66 zł
372 997,90 zł

Szkolenia pracowników.
Cel strategiczny
Z 1. Podniesienie jakości usług
administracji samorządowej
poprzez doskonalenie metod
zarządzania.
9 Cel szczegółowy
Z 1.8. Wysoki poziom
wykształcenia i przygotowania do
wykonania obowiązków
pracowników UM i jednostek
podległych.
SUMA

81 451,38 zł

789 655,24 zł

3

750, 75023, 475
750, 75023, 606
750, 75023, 421
750, 75023, 606

750, 75023, 470

Naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Prawnego

Lp

10

Wyszczególnienie

Nazwa zadania

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

Przygotowanie do sprzedaŜy i
sprzedaŜ w 2009r. gruntów na
cele inwestycyjne:
- nieruchomość połoŜona przy ul.
Czystej składająca się z dz. nr
25/3 (Obr. 35, ark. 3)
- nieruchomość połoŜona przy ul.
Kolejowej o pow. 0,1104ha,
oznaczona jako działki numer:
2/4 i 3/2 (Obr. 43, ark. 2)
- prawo uŜytkowania
wieczystego gruntu połoŜonego
przy ul. Centralnego Okręgu
Przemysłowego o pow.
0,4586ha, oznaczonego jako
działki numer 4/72 i 4/88 (Obr.
44, ark.1) oraz prawo własności
usytuowanych na gruncie
budynków
- prawo uŜytkowania
wieczystego gruntu połoŜonego
przy ul. Centralnego Okręgu
Przemysłowego o pow.
0,2556ha, oznaczonego jako
działki numer 4/74 i 4/75 (Obr.44,
ark.1) oraz prawo własności
usytuowanych na gruncie
budynków
- nieruchomość połoŜona przy ul.
Aleja 3 Maja o pow. 0,3782ha,
oznaczona jako działki numer:
2/4, 3/1, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 9/1 i
9/2 (Obr.35, ark.4)

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

350,00 zł
30,00 zł
12,36 zł

700, 70005, 430
700, 70005, 461
700, 70005, 433

24,72 zł

700, 70005, 433

Odpowiedzialny za
realizację

wydatki poniesiono w 2008 r.
Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

wydatki poniesiono w 2008 r.

800,00 zł
2 113,80 zł
60,72 zł
60,00 zł

4

700, 70005, 430
700, 70005, 430
700, 70005, 433
700, 70005, 461

11

- nieruchomość połoŜona w
rejonie ul. L. Waryńskiego – M.
Kopernika o powierzchni
0,2201ha, oznaczona jako działki
numer: 193/4, 193/5 i 192/4 (Obr.
17, ark.1)
- działka gruntu nr 80/3 o pow.
0,3380ha (Obr. 20, ark. 3),
połoŜona na os. Rosochy przy ul.
Pogodnej
- nieruchomość połoŜona w
rejonie ul. Orlej-Porzeczkowej o
pow. 0,5490ha, oznaczona jako
działki numer 2/1 i 2/2 (Obr. 8,
ark. 3)
Przygotowanie do sprzedaŜy
gruntów na cele inwestycyjne:
- nieruchomość niezabudowana
połoŜona przy ul. Zagłoby,
obejmująca powierzchniowo
działki nr: 3/11, 4/12, 4/14, 5/3,
5/4, 5/7, 5/8, 5/10, 5/11 i 5/13
(Obr. 37, ark. 5)
- nieruchomości niezabudowane
połoŜone przy ul. Samsonowicza:
nieruchomość oznaczona jako
działka nr 13/4 (Obr. 32, ark. 1) i
nieruchomość oznaczona jako
działki nr: 19/5 i 18/4 (Obr. 32,
ark. 1)

1 056,90 zł
24,36 zł
30,00 zł

700, 70005, 430
700, 70005, 433
700, 70005, 461

1 358,25 zł
12,36 zł
30,00 zł

700, 70005, 430
700, 70005, 433
700, 70005, 461

18,36 zł
60,00 zł

700, 70005, 433
700, 70005, 461
Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

5

4 000,00 zł

700, 70005, 430

600,00 zł

700, 70005, 430

- nieruchomość niezabudowana
połoŜona przy ul. IłŜeckiej,
oznaczona jako działka nr 93/5
(Obr. 11, ark. 1)
- nieruchomość połoŜona przy ul.
Miodowej o pow. 0,9389ha (Obr.
3, ark.3) , oznaczona jako działki
nr 2/4 i 3/2
- nieruchomość połoŜona w
rejonie ul. M. Kopernika – L.
Waryńskiego o pow. 0,5663ha,
obejmująca działki numer: 193/1 i
192/2 (Obr.17, ark. 1)
- nieruchomość połoŜona przy ul.
J. Kilińskiego o pow. 0,7907ha,
oznaczona jako działki nr 11/2,
11/7, 11/8, 12/4 i 37/3 (Obr. 34,
ark. 5)
- nieruchomość połoŜona przy ul.
Leona Chrzanowskiego o pow.
3,6897ha, obejmująca działki
numer: 7/2, 7/17, 7/19 i 7/22
(Obr. 34, ark. 5)
- działka gruntu nr 32 o pow.
0,0608ha przy ul. Jodłowej

2 400,00 zł
60,00 zł

700, 70005, 430
700, 70005, 461

2 062,85 zł

700, 70005, 430

50,44 zł
1 056,90 zł

700, 70005, 433
700, 70005, 430
Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

6

500,00 zł

700, 70005, 430

500,00 zł
60,00 zł

700, 70005, 430
700, 70005, 461

350,00 zł

700, 70005, 430

12

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 ulic Polna –
Siennieńska – dr A.
Wardyńskiego, oznaczonej jako
działki numer 3/7 i 96/2 o łącznej
pow. 1,0198ha, nr 3/4 o pow.
0,1963ha, nr 96/1 o pow.
0,1398ha, numer 3/6 i 3/12 o
łącznej pow. 0,0243ha (Obr.36,
ark. 2)

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego
4 230 598,84 zł
60,00 zł

7

700, 70005, 605
700, 70005, 461

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.

Przygotowanie do zbycia i
sprzedaŜ w 2009 r. gruntów pod
budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne:
- 15 działek niezabudowanych
połoŜonych przy ul. Leśnej (Obr.
16, ark. 1), z których zostało
zbytych 6 działek oznaczone nr:
4/24, 4/25, 4/28, 4/33, 4/35 i 4/39

Cel szczegółowy
S 1.19. Zwiększenie dostępności - działka gruntu nr 4/2 o pow.
13
terenów pod budownictwo
845m2 (Obr. 15,ark. 1) przy ul.
mieszkaniowe jednorodzinne.
Akacjowej
- działki gruntu numer 5/6 i 6/6 o
łącznej pow. 0,1144ha (Obr.16,
ark. 6) przy ul. St. JeŜewskiego
- działka gruntu nr 69/18 o pow.
0,0900ha (Obr. 20, ark. 4) przy
ul. Pogodnej
- działka gruntu nr 2/6 o pow.
0,1778ha (Obr. 3, ark. 3) przy ul.
Miodowej

8

5 415,00 zł
1 500,00 zł
60,00 zł
90,00 zł
50,16 zł
1 700,00 zł
300,00 zł
60,00 zł

700, 70005, 430
700, 70005, 430
700, 70005, 461
700, 70005, 461
700, 70005, 430
700, 70005, 430
700, 70005, 430
700, 70005, 461

18,36 zł
30,00 zł

700, 70005, 430
700, 70005, 461

30,00 zł

700, 70005, 461

60,00 zł

700, 70005, 461

12,36 zł

700, 70005, 430

30,00 zł

700, 70005, 461

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

14

Przygotowanie do sprzedaŜy
gruntów pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne:
- 10 nieruchomości
niezabudowanych połoŜonych w
rejonie ulic Długa-Chopina (Obr.
10, ark. 4), obejmujących dz. nr:
23/6, 25/10, 25/13, 25/12 i 191/4,
191/5, 191/7, 191/8, 191/9,
191/10, 191/11, 191/12 (Obr. 10,
ark. 4), w wyniku
przeprowadzonych przetargów
wyłoniono nabywców 5 działek
- nieruchomość połoŜona przy ul
Grabowieckiej, oznaczona jako
działki nr: 15/9 i 15/10 (Obr. 4,
ark. 2)
- 3 działki połoŜone przy ul.
IłŜeckiej, oznaczone nr: 382/2,
382/3 i 382/4 (Obr. 4, ark. 3)
- prawa uŜytkowania
wieczystego 9 działek gruntu
połoŜonych przy ul. Szewieńskiej,
oznaczonych nr: 74/12; 74/13;
74/14; 74/15; 74/16; 74/17;
74/19; 74/20 i 74/21(Obr. 41, ark.
2)
- 12 działek przy ul. Gajowej,
powstałych z połączenia działek
23, 24 i 25 (Obr. 16, ark.4)

9

229,14 zł
7 500,00 zł
1 000,00 zł
300,00 zł
60,00 zł
37,80 zł

700, 70005, 433
700, 70005, 430
700, 70005, 430
700, 70005, 461
700, 70005, 461
700, 70005, 433

2 280,00 zł

700, 70005, 430

77,82 zł
4 074,00 zł
366,00 zł

700, 70005, 433
700, 70005, 430
700, 70005, 430

96,48 zł
7 000,00 zł

700, 70005, 433
700, 70005, 430

96,48 zł
25,08 zł
6 900,00 zł
120,00 zł

700, 70005, 433
700, 70005, 433
700, 70005, 430
700, 70005, 461

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

15

- 12 działek pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne z
działki nr 18 o pow. 1,3973ha
(Obr. 4, ark. 1), połoŜonej przy ul.
Las Rzeczki
- 4 działek przy ul. Wąwozy, z
podziału działek numer 6/2 i 10
(Obr. 47, ark. 1 i 2)
- działka nr 1/2 (Obr. 47, ark. 1)
o pow. 0,1887ha przy ul.
Wąwozy
- 5 działek przy ul. Las Rzeczki,
oznaczonych numerami: 2, 3, 4,
5 oraz 6, 7 i 8, które tworzą
całość gospodarczą (Obr. 1, ark.
5)
- ok. 46 działek połoŜonych na
os. Las
Przygotowanie do zamiany i
zamiana gruntów na cele
mieszkaniowe:
- niezabudowana działka gruntu
nr 38 o pow. 0,1781ha (Obr. 16,
ark. 3), połoŜona przy ul. Gajowej
– dzięki przeprowadzonej
zamianie Gmina nabyła działkę
gruntu nr 38 o pow. 0,2150ha
(Obr. 16, ark. 1), połoŜoną przy
ul. Gajowej

10

77,00 zł

700, 70005, 430

206,08 zł

700, 70005, 433

50,44 zł

700, 70005, 433

2 227,50 zł

700, 70005, 430

350,00 zł
60,00 zł
100,88 zł

700, 70005, 430
700, 70005, 461
700, 70005, 433

180,00 zł

700, 70005, 461

244,00 zł
30,00 zł
12,36 zł
594,94 zł

700, 70005, 605
700, 70005, 461
700, 70005, 433
700, 70005, 605

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
16
mieszkańców.

17

Przygotowanie do sprzedaŜy
gruntów pod budownictwo
mieszkaniowe wielorodzinne:
- działka nr 80/4 o pow.
1,1683ha (Obr. 20, ark. 3),
połoŜona na os. Rosochy przy ul.
Pogodnej
- działka nr 80/6 o pow.
0,6504ha (Obr. 20, ark. 3),
połoŜona na os. Rosochy przy ul.
Pogodnej
- nieruchomość niezabudowana,
połoŜona przy ul. Słonecznej o
pow.0,8232ha, obejmująca
działki nr 284/1 i 284/2 (Obr. 20,
ark. 2)
Nabywanie na majątek Gminy
gruntów przeznaczonych na
rozwój budownictwa
mieszkaniowego:
- działka gruntu nr 4 o pow.
0,8937ha (Obr. 22, ark. 4),
połoŜona przy ul. Stawki
Denkowskie na os. Las
- działka gruntu nr 58/3 o pow.
0,4062ha (Obr. 22, ark. 1),
połoŜona przy ul. Stawki
Denkowskie na os. Las
SUMA

1 358,25 zł

700, 70005, 430

1 358,25 zł

700, 70005, 430

653,65 zł

700, 70005, 430

366,00 zł

700, 70005, 430

246 125,00 zł
2 886,88 zł

700, 70005, 605
700, 70005, 605

671,00 zł

700, 70005, 430

153 341,00 zł
4 082,48 zł
4 702 835,25 zł

700, 70005, 605
700, 70005, 605

11

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

Lp

Wyszczególnienie

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, sportowo18 rekreacyjnych, rozrywkowych i
związanych z ochroną zdrowia.
Cel szczegółowy
Z 4.7. Kreowanie pozytywnego i
atrakcyjnego wizerunku miasta
wśród jego mieszkańców i na
zewnątrz.

19

Nazwa zadania

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

Organizacja lub współorganizacja
spotkań, imprez promocyjnych,
konkursów, a takŜe zlecanie
promocji miasta na tego typu
imprezach. Były to m.in.
- spotkanie wigilijne z
mieszkańcami miasta
- impreza kulturalna, związana z
wyborami Miss Lata 2009
- obchody 80-lecia istnienia
Klubu Sportowego KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski
- uroczystości państwowe (np.
Święto Konstytucji 3 Maja, Święto
Niepodległości, Dzień Wojska
Polskiego itd.)
- promocja na XIX Turnieju
Piłkarskim "Ogrody 2009"
- promocja podczas plebiscytu
"Lekarz Roku 2008"
Zakup lub zlecenie wykonania
wydawnictw promocyjnych, tj.
- album „Dobrosław Kostkowski.
Świadek epoki”
- biuletyn Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
- kalendarz na 2010 rok
- albumy „Ostrowiec
Świętokrzyski” i „Ostrowiec w
starej fotografii”
- album „Ziemia Ostrowiecka.
Skarby przyrody i kultury”

325 604,99 zł

12

750, 75075, 421
750, 75075, 430

Kierownik Zespołu
Informacyjno - Prasowego

- wydawnictwo „Piłkarskie
potyczki ostrowieckiego klubu. 80
lat istnienia KSZO”
- monografia sekcji piłki ręcznej
KS KSZO
- publikacja „Wizerunek kobiety
na przestrzeni wieków”
- wydawnictwo „Ludzie
ostrowieckiego ringu”
- ulotki „Ostrowiec Świętokrzyski
– miasto sportu i rekreacji”

20

21

22

Zakup lub zlecenie wykonania
rekwizytów promocyjnych, takich
jak:
- plecaki, długopisy, reklamówki,
notatniki, notatniki magnesowe,
notatniki przyklejane, filiŜanki,
kubki ceramiczne, smycze,
srebrne znaczki z herbem
miasta, papierowe torby na
gadŜety, koszulki t-shirt,
proporczyki, parasole,
płaskorzeźby z widokiem
Ostrowca Świętokrzyskiego

Kierownik Zespołu
Informacyjno - Prasowego

Zlecanie wykonania plakatów,
ulotek, odezw informujących o
uroczystościach państwowych
Współpraca z Wydziałem
Rozwoju i Promocji
Gospodarczej przy zleceniu
wykonania baneru promocyjnego,
umiejscowionym na dawnej wieŜy
ciśnień w Ostrowcu
Świętokrzyskim

13

23

24
Cel strategiczny
Z 2. Uspołecznienie procesu
zarządzania gminą i
25
usprawnienie komunikacji
społecznej.
Cel szczegółowy
Z 2.7. Zwiększenie skuteczności
Urzędu Miasta w zakresie
przekazywania informacji
26
związanych z działalnością
organów gminy oraz
pozyskiwanie opinii mieszkańców
w tym zakresie.
27

28

Publikacje artykułów
promocyjnych w prasie
regionalnej i krajowej
Wykonanie trzech spotów
promocyjnych Ostrowca
Świętokrzyskiego
Publikowanie Informatora
Samorządowego stanowiącego
dodatek do Gazety Ostrowieckiej,
Wiadomości Świętokrzyskich
oraz Echa Ostrowieckiego
Publikowanie w gazetach
lokalnych i regionalnych
artykułów informujących o
działalności samorządu oraz
ogłoszeń Rady Miasta i Urzędu
Miasta
Realizacja i emisja w telewizji
lokalnej „Telkonet” oraz telewizji
lokalnej „Krzemionki” cyklicznej
audycji informacyjnej pt.
„Express-UM”, prezentującej
działalność samorządu
Realizacja i emisja w telewizji
lokalnej „Telkonet” oraz telewizji
lokalnej „Krzemionki” cyklicznego
programu „Giełda szans”

Kierownik Zespołu
Informacyjno - Prasowego
243 536,40 zł

14

750, 75095, 417
750, 75095, 430

29

30

31

32

Zamieszczanie najwaŜniejszych
informacji dotyczących
funkcjonowania Urzędu w
telegazecie lokalnej telewizji
„Telkonet”
Realizacja i emisja na portalu
telewizji internetowej „Effect
Studio Company” cyklicznej
audycji informacyjnej pt. „ExpressUM”, prezentującej działalność
samorządu
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
Organizacja cyklicznych
konferencji prasowych z udziałem
prezydenta miasta oraz
zaproszonych gości, na których
prezentowane były bieŜące
wydarzenia i osiągnięcia gminy

Kierownik Zespołu
Informacyjno - Prasowego

15

33

34

35

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

Kierownik Zespołu
Informacyjno - Prasowego

Zamieszczanie bieŜących
informacji na portalu
internetowym Polskiej Agencji
Prasowej
SUMA

569 141,39 zł

16

Lp

Wyszczególnienie

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

37

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

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

143 179,16 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.
38

Nazwa zadania

w ramach budŜetu
CKU

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

298,80 zł

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

17

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 39
zbudowanie skutecznego
systemu zapobiegania i
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.

40

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 405 uczniów szkół
podstawowych.

491 397,00 zł

854, 85415, par. 311,
324

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

73 646,69 zł

18

do realizacji zadania
środki przekazano do
budŜetów placówek

41

42

Stypendia sportowe
Stypendia za wysokie osiągnięcia
we współzawodnictwie
sportowym na szczeblu krajowym
lub międzynarodowym wypłacono
123 zawodnikom ostrowieckich
klubów sportowych.

380 000,00 zł

Utworzenie w 2 szkołach miejsc
zabaw w ramach Rządowego
Programu "Radosna Szkoła"
W ramach realizacji rządowego
programu Rządowego programu
wspierania w latach 2009 – 2014
organów prowadzących w
zapewnianiu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i
opieki w klasach I – III szkół
podstawowych i
ogólnokształcących szkół
muzycznych I stopnia –
„Radosna szkoła”, wsparcie
finansowe na utworzenie miejsc
zabaw otrzymały dwie szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa nr
7 i 10

926, 92695, 325

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

17 999,00 zł

19

854, 85495, 424

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
44 społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.8. Upowszechnianie
aktywnych i bezpiecznych form
45
spędzania wolnego czasu przez
dzieci i młodzieŜ.
43

46

Organizacja Dnia Edukacji
Narodowej.
Sfinansowano koszty przewozu
młodzieŜy na Paradę Schumana
do Warszawy.
Sfinansowanie projektu pt.
„Pierwszaki Zdrowo i bezpiecznie
do szkoły”

11 220,00 zł

854, 85495, 430

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

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.

w ramach budŜetów
szkół

20

Działalność Centrum Kształcenia
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz Ustawicznego
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
47
Cel szczegółowy
S 1.14. Stworzenie warunków do
rozwijania edukacji ustawicznej.
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
48
ekonomicznej i marginalizacji
społecznej spowodowanych
bezrobociem i patologiami zbudowanie skutecznego
systemu zapobiegania i
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.

w ramach budŜetu
CKU

Pomoc materialna dla uczniów
osiągających wysokie wyniki w
nauce i współzawodnictwie
sportowym.

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

109 000,00 zł

21

do realizacji zadania
środki przekazano do
budŜetów placówek

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
49 stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.5. Ograniczenie, a następnie
eliminacja zjawisk degradacji
ekonomicznej i marginalizacji
społecznej spowodowanych
50
bezrobociem i patologiami zbudowanie skutecznego
systemu zapobiegania i
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.
Cel strategiczny
Z 2. Uspołecznienie procesu
zarządzania gminą i
usprawnienie komunikacji
51
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

22

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.

52

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

23

589 736,95 zł

851, 85154, 85153,
par. 417, 282, 283,
421, 430, 461

74 972,00 zł

851, 85195, 282

213 000,00 zł

852, 85295, 282, w
tym rozdz. 85228

9 425,00 zł

921, 92195, 282

237 566,00 zł

926, 92695, par. 282,
430

270 000,00 zł

853, 85305, 428

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

53

"Gminne Centrum Informacji"
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz Wolontariacki Ośrodek Pomocy
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.1. Spadek poziomu
bezrobocia - osiągnięcie
równowagi na rynku pracy.
Cel szczegółowy
S 1.3. Rozwój lokalnego rynku
pracy oraz lepsze wykorzystanie
moŜliwości pomocy udzielanej
bezrobotnym i pracodawcom
przez instytucje rynku pracy.

17 164,91 zł

Cel szczegółowy
S 1.15. Upowszechnianie
czytelnictwa i korzystania z
nowoczesnych form
edukacyjnych (e-learning,
komputerowe programy
edukacyjne, internet jako źródło
wiedzy).
Cel szczegółowy
S 1.16. Zahamowanie procesu
odpływu wykształconej i
uzdolnionej młodzieŜy oraz
specjalistów z miasta.

24

750, 75095, par. 417,
421, 430, 435, 437,
475

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

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.

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

Cel szczegółowy
S 1.4. BieŜące dostosowywanie
oferty szkolnictwa do aktualnych i
54
perspektywicznych potrzeb rynku.

401 569,67 zł

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 edukacyjnowychowawcze.

25

853, 85395, par. 401,
411, 412, 417, 421,
424, 430, 441, 474,
475

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

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.

55

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.

1 425,29 zł
1 300,00 zł

900, 90095, 421
900, 90095, 424

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

2 899,97 zł

26

900, 90095, 430

56

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.

13 500,00 zł

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
57
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
promocja Inicjatyw Społecznych,
S 3. Osiągnięcie wysokiego
Inicjatywy MłodzieŜowej,
stopnia świadomości
obywatelskiej i tolerancji w
współpraca z młodzieŜą,
społeczeństwie oraz identyfikacji szkołami, organizacjami
jednostek z samorządem.
młodzieŜowymi, pozyskiwanie
58
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

3 059 300,44 zł

27

Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
S 2. Poprawa bezpieczeństwa
publicznego, socjalnego i zdrowia
mieszkańców oraz ochrona
rodziny.
Cel szczegółowy
S 2.1. Wzrost poczucia
59
bezpieczeństwa mieszkańców
miasta.

60

61

Nazwa zadania
Konserwacja i przeglądy sprzętu
łączności, w tym
scentralizowanego systemu
łączności i alarmowania
Zawarto umowę z PPUH
„MITECH” w Ostrowcu
Świętokrzyskim na wykonanie
prac dotyczących sprawowania
nadzoru i utrzymania w pełnej
sprawności technicznej urządzeń
scentralizowanego systemu
alarmowego i syren alarmowych
rozmieszczonych na terenie
miasta.
Szkolenie specjalistycznych
druŜyn ratowniczych, edukacja
społeczna
Szkolenia oraz ćwiczenia
praktyczne członków Miejskiego
Zespołu Zarządzania
Kryzysowego odbywały się bez
angaŜowania na ten cel środków
finansowych.
Ponadnormatywne patrole z
Komendy Powiatowej Policji
Komenda Powiatowa Policji w
Ostrowcu Świętokrzyskim, dla
poprawy bezpieczeństwa
publicznego mieszkańców
miasta, w miesiącach lipiec –
listopad 2009 roku, wystawiła
dodatkowe patrole monitorujące
sytuację w mieście.

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

4 800,00 zł

754, 75414, 427

Odpowiedzialny za
realizację

Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich
0,00 zł

49 920,00 zł

28

754, 75405, 300

62

Usuwanie skutków klęsk
Ŝywiołowych
Pokrycie wydatków poniesionych
na usuwanie skutków zalań i
podtopień posesji, jakie wystąpiły
po obfitych opadach deszczu w
niektórych dzielnicach naszego
miasta, w miesiącu czerwcu 2009
roku.

18 805,38 zł

SUMA

73 525,38 zł

29

754, 75478, 430

Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich

Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
63
N 3.1. Poprawa czystości wód
powierzchniowych i podziemnych
oraz racjonalne ich
wykorzystanie.
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.

64

Nazwa zadania
Kanalizacja deszczowa:
- łącznie wybudowano 4 szt.
oczyszczalni wód opadowych dla
kanałów zbiorczych na terenie
miasta Ostrowiec Świętokrzyski

Kompleksowa modernizacja
oświetlenia dróg w Ostrowcu
Świętokrzyskim – II etap
Realizacja inwestycji 2008-2009
rok.
Ogólna wartość robót wyniosła:
4.290.328,00 zł z tego w 2009
roku 952 562,00 zł.
Kompleksowa modernizacja
oświetlenia dróg polegała na
remoncie 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 0,261 kW/pkt
do 0,132 kW/pkt.

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

462 691,00 zł

900, 90095, 605

Odpowiedzialny za
realizację

Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

952 562,00 zł

30

900, 90015, 605

Cel szczegółowy
G 1.7. Budowa nowych dróg
utwardzonych.

65

Łącznie zainstalowano opraw
oświetleniowych sodowych –
1129 szt.
Słupów – 527 szt.
Kabla – 21.932 mb
W roku 2009 wybudowano
następujące drogi na terenie
miasta:
- ul. Ogrodowa od ul.
Sikorskiego do ul. Słonecznej
wraz z pętlą autobusową,
kanalizacją deszczową i
oświetleniem o łącznej długości
438 mb. Nawierzchnia
asfaltobetonowa, chodniki i
ścieŜka rowerowa z kostki
betonowej
- ul. Szymanowskiego na
odcinku od ul. Grzybowej do
Modrzewiowej o łącznej długości
442 mb. Nawierzchnia ulicy z
asfaltobetonu a ciągi pieszorowerowe z kostki betonowej
- ul. Kol. Robotnicza z
kanalizacją deszczową o łącznej
długości 668 mb. Nawierzchnia z
asfaltobetonu, chodniki i ścieŜka
rowerowa z kostki betonowej

2 028 206,00 zł

Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich
600, 60016, 605
850 829,00 zł

1 347 213,00 zł

- ul. Rodakowskiego z
kanalizacją deszczową o łącznej
długości 135 mb. Nawierzchnia z
asfaltobetonu

241 549,00 zł
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- ul. Zacisze z kanalizacją
deszczową o łącznej długości
150 mb. Nawierzchnia z
asfaltobetonu.
Planuje się rozbudowę
wewnętrznego układu
komunikacyjnego dla poprawy
bezpieczeństwa i płynności ruchu
poprzez przedłuŜenie aktualnego
przebiegu ulicy Zagłoby na
odcinku od ulicy Al. 3 Maja na
wschód do projektowanej ulicy
Samsonowicza o łącznej
długości ok. 4,34 km.
Inwestycja planowana do
realizacji w cyklu 3-letnim w
latach 2009-2011.
Szacunkowa wartość inwestycji
ok. 77.471.410,00 zł
Zakres robót obejmuje: budowę
drogi z chodnikiem i ścieŜką
rowerową, wraz z budową
wiaduktu nad torami PKP i węzła
na przecięciu z drogą nr 755.

363 254,00 zł

600, 60016, 605
1 427 726,00 zł
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W roku 2009 realizowano prace
projektowe:
na podstawie opracowanej
Koncepcji Programowej
przystąpiono do realizacji
Projektu Budowlanego, Projektu
Wykonawczego, Dokumentacji
przetargowej i Kosztorysu
Inwestorskiego dla realizacji
przedmiotowego zadania
inwestycyjnego. W wyniku
przeprowadzonego w dniu
10.02.2009 r. przetargu
wyłoniony został wykonawca
dokumentacji projektowej, tj.
APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o., z
którym w dniu 11.03.2009 r.
została zawarta umowa.
W ramach obowiązującej umowy
wykonane zostały: mapy do
celów projektowych, projekt
budowlany-wszystkie branŜe,
dokumentacja geodezyjna i
kartograficzna związana z
przejęciem na rzecz Gminy
nieruchomości, dokumentacja
hydrogeologiczna i geologiczna.
Planowane ukończenie
dokumentacji i rozpoczęcie na jej
podstawie robót budowlanych
nastąpi w II kw. 2010 r.

Naczelnik Wydziału
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Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.8. Upowszechnienie
aktywnych i bezpiecznych form
spędzania czasu wolnego przez
dzieci i młodzieŜ.
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Rozwój miejskiej infrastruktury
sportowo-rozrywkowej, budowa
nowoczesnej hali widowiskowosportowej przy ulicy
Świętokrzyskiej nr 11.
Inwestycja realizowana w cyklu 3letnim, w latach 2009-2011.
Zakres inwestycji obejmuje:
budynek hali sportowowidowiskowej, główne wejście dla
kibiców na stadion piłkarski,
parkingi, infrastruktura
techniczna.
Ogólna wartość inwestycji wg
umowy wynosi 54.624.609,12 zł
(brutto).
Charakterystyka budynku hali:
Ilość kondygnacji – III
Pow. zabudowy 5135 m2
Max. ilość widzów w hali 3794
osób.
W roku 2009 wykonano 40%
ogólnego zakresu planowanych
robót. Wykonano roboty ziemne i
fundamentowe, prefabrykaty
trybun, konstrukcję stalową
dachu, zewnętrzne instalacje
wod.-kan., kable SN i NN.

23 225 654,00 zł
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Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie
infrastruktury słuŜącej
zrównowaŜonemu rozwojowi
miasta.
Cel szczegółowy
G 3.4. Zwiększenie stopnia
skanalizowania miasta i poprawa
stanu technicznego istniejącej
sieci kanalizacyjnej.
68

Budowa kanałów sanitarnych:
Wykonano kanały sanitarne o
łącznej długości 2.628,9 mb w
następujących ulicach:
Kol. Robotnicza, Przesmyk,
Przeskok, Wylot, Zygmuntówkaboczna, Rynek Denkowski,
Browarna, Topolowa,
Gombrowicza, Zgoda.
Natomiast planowane do
realizacji w 2009 roku kanały
sanitarne w ulicach: Bałtowska i
Szewieńska z częścią ulic
przyległych o łącznej długości
6700mb oraz Os. Gutwin o
łącznej długości 5500 mb, będą
budowane na podstawie
przekazanej przez Gminę
dokumentacji projektowej do
MWiK jako Beneficjenta
realizującego „Program poprawy
gospodarki wodno-ściekowej w
aglomeracji Ostrowiec
Świętokrzyski.”

1 097 415,00 zł

900, 90095, 605
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Cel strategiczny
S 2. Poprawa bezpieczeństwa
publicznego, socjalnego i zdrowia
mieszkańców oraz ochrona
rodziny.
Cel szczegółowy
S 2.3. Zahamowanie ubytku
mieszkań socjalnych, powstanie
domów socjalnych, schronisk
oraz sieci mieszkań chronionych.

69

Budowa mieszkań socjalnych :
Przebudowa budynku akademika
przy ul. Samsonowicza nr 15 na
budynek zamieszkania
zbiorowego z małymi lokalami
socjalnymi w Ostrowcu Św.
Inwestycja realizowana w latach
2009 - 2010.
Ogólny koszt robót wynosi
2.183.556,00 zł
Inwestycja w trakcie realizacji.
Zaawansowanie robót w 60%.
Planowane zakończenie robót
31.08.2010 roku.
Charakterystyka:
- powierzchnia uŜytkowa 1575
m2,
- kubatura 10 147 m3,
- mieszkań socjalnych 52 szt,
- piwnice lokatorskie,
- pomieszczenia gospodarskie,
- wózkownia,
- platforma dla osoby
niepełnosprawnej,
- parking, plac zabaw, chodniki,
zieleń.
SUMA

1 401 079,00 zł

33 398 178,00 zł
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71

72
73

74

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

58 560,00 zł

750, 75075, 430

Odpowiedzialny za
realizację
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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.
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inwestycji na terenie miasta.
Cel szczegółowy
75 Z 4.7. Kreowanie pozytywnego
wizerunku miasta wśród jego
mieszkańców i na zewnątrz.
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77

78

79

Nawiązanie kontaktów z
inwestorami z branŜy m.in.
budowlanej, spoŜywczej,
hotelarskiej, gastronomicznej,
meblowej
Współpraca z organizacjami
zrzeszającymi przedsiębiorców,
instytucjami otoczenia biznesu,
m.in. Staropolską Izbą
Przemysłowo-Handlową,
Świętokrzyską Izbą
Gospodarczą, Polską Agencją
Informacji i Inwestycji
Zagranicznych, Wydziałem
Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Niemczech,
Świętokrzyskim Centrum Obsługi
Inwestora, Specjalną Strefą
Ekonomiczną ,,Starachowice”
S.A.
Przeprowadzenie procedury
włączenia w obszar Specjalnej
Strefy Ekonomicznej
„Starachowice” działek o łącznej
powierzchni 15,6661 ha.
Dystrybucja materiałów
promocyjnych do instytucji
krajowych i zagranicznych oraz
na tematyczne imprezy, fora,
konferencje, targi.
Zlecenie zaprojektowania,
wykonania i montaŜu billboardu
promującego teren inwestycyjny
przy ul. Zagłoby.

Naczelnik Wydziału
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80

81

82

83

84

85

Wynajem powierzchni oraz
zlecenie montaŜu banerów
promujących Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski na wieŜy ciśnień.
Zlecenie naprawy dwóch witaczy
oraz wynajem gruntu pod witacz
w Szewnie.
Dostarczanie materiałów i
zlecenie wykonania folderu
promocyjnego „Inwestuj w
Ostrowcu Świętokrzyskim” w
trzech wersjach językowych:
polskiej, niemieckiej, angielskiej.
Zlecenie wykonania
multimedialnej prezentacji miasta
(wirtualny spacer) i jej
zamieszczenie na stronie
internetowej Urzędu Miasta.
Zamieszczanie materiałów
promocyjnych w publikacjach
prasowych (np. miesięcznik
gospodarczy ,,Nowy Przemysł”,
Wspólnota, Gazeta
Transportowa, newslettery
Polskiej Agencji Informacji i
Inwestycji Zagranicznych,
Wirtualny Nowy Przemysł,
Murator Plus).
Promocja miasta podczas
Targów Turystyki w Kielcach,
„Dni Partnerstwa Lokalnego” w
Krakowie oraz targów
turystycznych Tour Salon w
Poznaniu.

104 618,00 zł
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Uczestnictwo w pracach w
ramach Regionalnej Organizacji
Turystycznej Województwa
Świętokrzyskiego.
Zorganizowanie III Forum
Gospodarczego na temat
„Dostępności komunikacyjnej
północnej części województwa
świętokrzyskiego”.
Zlecenie wykonania studium
wykonalności dla kampanii
promocyjnej miasta „Ostrowiec
Świętokrzyski – aktywnie i
alternatywnie”.
Zorganizowanie udziału w
realizacji projektu pn.
„Świętokrzysko – Podkarpacki
Klaster Energetyczny”.
RóŜne opłaty i składki
Składka za członkostwo w
Związku Miast i Gmin Regionu
Świętokrzyskiego za 2009 rok
Składka za członkostwo w
Regionalnej Organizacji
Turystycznej Województwa
Świętokrzyskiego za 2009 rok
Opłata za udział w targach
turystycznych Tour Salon w
Poznaniu w dn. 21-24.10.2009 r.
Składka członkowska za udział w
Lokalnej Grupie Działania
„Krzemienny Krąg”
Wpisowe za członkostwo w
Lokalnej Grupie Działania
„Krzemienny Krąg"

Naczelnik Wydziału
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21 093,50 zł
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750, 75075, 443
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93

Zlecenie namalowania obrazu
wykorzystanego do celów
promocyjnych miasta
Zakup gadŜetów promocyjnych
dla przedstawicieli miast
bliźniaczych Gennevilliers i Biała
Cerkiew oraz flag i proporczyków
wykorzystywanych do oprawy
uroczystości przyjęcia delegacji
zagranicznych
Udział Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski w konkursach:
- Gminess – Oskary sportowe Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
zajęła I miejsce w kategorii
Sportowa Gmina,
- Laur Świętokrzyski – Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski zajęła I
miejsce w kategorii gmina
miejska,
- Europejskie Nagrody
Przedsiębiorczości – zgłoszono
utworzenie Centrum
Przedsiębiorczości i Aktywizacji
Zawodowej.

1 600,00 zł

750, 75075, 417

2 423,96 zł

750, 75075, 421
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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
mieszkańców i na zewnątrz.

94

Współpraca z zagranicą zorganizowanie wizyt delegacji z
miast partnerskich i
zaprzyjaźnionych w Ostrowcu
Św.
- zorganizowanie wizyty delegacji
z bliźniaczego miasta we Francji Gennevilliers, która przebywała w
Ostrowcu Świętokrzyskim w
dniach 15 – 18.05.2009 roku na
zaproszenie Prezydenta Miasta.
Celem przyjazdu delegacji był
udział w obchodach 50 rocznicy
współpracy obydwu miast i
odnowienia umowy partnerskiej
- zorganizowanie trzech wizyt
delegacji z bliźniaczego miasta
Biała Cerkiew (w dniach 0708.08.2009 r. , 22-26.10.2009 r. z
okazji 10-lecia współpracy i
odnowienia umowy partnerskiej
oraz w dniach 11-12.12.2009 r.)
- zorganizowanie wyjazdu
młodzieŜy do Białej Cerkwi na
obchody 977 rocznicy powstania
miasta
- obsługa wizyty delegacji z
niemieckiego miasta Gotha, która
przebywała w Ostrowcu
Świętokrzyskim w dn. 08.10.2009
r. w ramach programu „Europa
zaczyna się juŜ w przedszkolu –
Edukacja przedszkolna w Polsce”

35 856,90 zł
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Współpraca z zagranicą podróŜe słuŜbowe zagraniczne
- wyjazd delegacji z Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski do
Gennevilliers we Francji w dniach
09-12.01.2009 roku na
zaproszenie Mera Gennevilliers –
Jacquesa Bourgoina
- wyjazd Wiceprezydenta
Jarosława Górczyńskiego do
Bratysławy na Słowacji w dniach
21–24.01.2009 roku na szkolenie
z zakresu nowych technologii
budowlanych w systemie Durisol;
w trakcie wyjazdu odbyło się
spotkanie z władzami
samorządowymi miasta Rajec
dotyczące funkcjonowania
gospodarki komunalnej

4 629,79 zł

- wyjazd Prezydenta Miasta
Jarosława Wilczyńskiego do
Malmö w Szwecji w dniach 21 –
25.04.2009 w celu uczestnictwa
w obradach Komitetu
Politycznego Rady Gmin i
Regionów Europy
- wyjazd delegacji z Ostrowca
Świętokrzyskiego do Ostroga na
Ukrainie w dniach 21-25.08.2009
r. w celu promowania dziedzictwa
kulturowego miasta i nawiązania
kontaktów w zakresie turystyki i
kultury

43
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- wyjazd delegacji do Białej
Cerkwi na obchody 977 rocznicy
załoŜenia miasta w dniach 10-14
września 2009 r.
Współpraca z zagranicą tłumaczenia
96
- tłumaczenia podczas pobytu
delegacji ukraińskiej w Ostrowcu
Świętokrzyskim
Cel strategiczny
Realizacja zadania „Otwarte
S 1.Wzrost poziomu Ŝycia oraz
strefy rekreacji dziecięcej przy
stopnia integracji zawodowej i
placówkach oświatowych
społecznej mieszkańców.
gwarancją zdrowego stylu Ŝycia
wśród dzieci i młodzieŜy miasta
Cel szczegółowy
S 1.8 Upowszechnienie
Ostrowiec Świętokrzyski”
aktywnych i bezpiecznych form
Zatrudnienie na podstawie umów
spędzania czasu wolnego przez zleceń 4 koordynatorów projektu:
dzieci i młodzieŜ
ds. promocji i administracji, ds.
Cel strategiczny
księgowości oraz 2
S 2. Poprawa bezpieczeństwa
koordynatorów ds. zajęć i imprez
publicznego, socjalnego i zdrowia sportowych
mieszkańców oraz ochrona
Działania promocyjne projektu
97
rodziny.
(zlecenie wykonania strony
internetowej, tablic
Cel szczegółowy
S 2.13 Osiągnięcie
informacyjnych, banerów
ponadprzeciętnego poziomu
promocyjnych, broszur, plakatów,
zdrowia społeczeństwa oraz
roll-upów, plakietek,
świadomości i kultury zdrowotnej. zamieszczanie artykułów
sponsorowanych, zorganizowanie
spotkania promocyjnego na
zakończenie realizacji części
inwestycyjnej projektu),
przeprowadzenie w szkołach
podstawowych i gimnazjach 14
wykładów na
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157,54 zł

750, 75095, 438

19 550,64 zł

851, 85195, par 4115,
4125, 4175

7 985,60 zł

851, 85195, par 4116,
4126, 4176

23 785,00 zł
9 715,00 zł

851, 85195, 4305
851, 85195, 4306
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temat zdrowego stylu Ŝycia,
wykonanie raportów
statystycznych o stanie zdrowia
dzieci i młodzieŜy
Cel strategiczny
Monitorowanie moŜliwości
Z 3. Wzrost dochodów gminy
pozyskania środków z funduszy
oraz efektywności w
zewnętrznych dla finansowania
pozyskiwaniu środków na rozwój inwestycji planowanych do
samorządu z funduszy
realizacji przez Gminę
zewnętrznych.
Przygotowywanie wniosków o
Cel szczegółowy
bezzwrotne zewnętrzne środki
Z 3.1. Wzrost wykorzystania
finansowe
przez Gminę dodatkowych źródeł Raportowanie oraz dokonanie
finansowania zadań samorządu. rozliczeń okresowych i
końcowych projektów
Cel strategiczny
WdraŜanie WPI.
Z 5. Wykorzystywanie narzędzi
Opracowanie Wieloletniego
zarządzania strategicznego w
Planu Inwestycyjnego Gminy
planowaniu inwestycyjnym.
Ostrowiec Św.
Cel szczegółowy
Z 5.3. Opracowywanie,
uchwalanie i wdraŜanie
Wieloletnich Programów
Inwestycyjnych (WPI).
SUMA
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289 975,93 zł
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Wyszczególnienie

Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
102
N 3.1. Poprawa czystości wód
powierzchniowych i podziemnych
oraz racjonalne ich
wykorzystanie.
Cel strategiczny
Z 5. Wykorzystanie narzędzi
zarządzania strategicznego w
planowaniu inwestycyjnym.
Cel szczegółowy
103
Z 5.1. Likwidacja barier rozwoju
związanych z planowaniem
przestrzennym - Miejscowe Plany
Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP).

104

Nazwa zadania

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

2 375,00 zł

900, 90001, 430

Odpowiedzialny za
realizację

Wspomaganie osób fizycznych w
realizacji przyłączy - poŜyczki z
GFOŚ i GW

Opracowano Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego części miasta
Ostrowca Św., obejmujący
obszar w rejonie ulic
Samsonowicza, Rudzka –
uchwała Nr XLVI/614/2009 Rady
Miasta z dnia 24.11.2009r. (Dz.
Urz. Woj. Święt. z 2010r. Nr 10,
poz. 67)
Kontynuacja opracowania
Miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego części miasta
Ostrowca Św., obejmującego
obszar w rejonie ulic
Grabowiecka, Graniczna (w
trakcie realizacji)

Naczelnik Wydziału
Planowania
Przestrzennego i Ochrony
Środowiska

26 840,00 zł

710, 71004, 430

17 500,00 zł

46
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Prace planistyczne związane ze
zmianą Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Ostrowca
Św. z uwagi na zmiany w
obowiązujących przepisach
zostały zaniechane – uchwała Nr
XXXV/478/2009 Rady Miasta
Ostrowca Św. z dnia
30.03.2009r. uchylająca uchwały
w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium

Naczelnik Wydziału
Planowania
Przestrzennego i Ochrony
Środowiska

46 715,00 zł

SUMA

47

Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
N 2. WdroŜenie systemu
kompleksowej gospodarki
106 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,
poprawa stanu i lepsze
zagospodarowanie istniejących
parków i innych terenów zieleni.

107

Nazwa zadania
Likwidacja dzikich wysypisk.
- zlikwidowano ogółem 47
nielegalnych wysypisk odpadów,
z których wywieziono na
składowisko odpadów „Janik”
ogółem 193,28 ton odpadów
Rekultywacja i
zagospodarowanie terenów
zieleni.
- urządzono zieleń pasa
drogowego ul. Dąbrowskiej wraz
załoŜeniem nowych rabat,
nasadzeniem drzew i
modernizacją trawnika,
urządzono skwer przy ul.
Siennieńskiej, Wardyńskiego
oraz w Rynku Demkowskim,
zrekultywowano zieleń placu
zabaw przy ul. Prusa,
zrekultywowano teren parku na
os. Kuźnia, zrekultywowano
zieleń przy parkingu przy ul.
Szerokiej poprzez nasadzenie
nowej roślinności, uzupełniono
rośliny na skwerach przy ulicy:
Niska, Kopernika, śabia oraz na
skwerze w os. Słonecznym.
Ponadto nasadzono na terenie
miasta kwiaty jednoroczne.

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

84 359,39 zł

900, 90003, 430

14 937,71 zł

GFOŚiGW

Odpowiedzialny za
realizację

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

139 365,16 zł
162 948,40 zł

48

GFOŚiGW
900, 90004, 430
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Utrzymanie zieleni miejskiej
Zadanie polegające na bieŜącym
utrzymaniu zieleni miejskiej tj.
tereny skwerów Śródmieścia,
Parku Miejski im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego, Parku
Fabryczny, Parku
Przypałacowego
w Częstocicach, Parku na
Osiedlu Wyspiańskiego, Parku
na Osiedlu Kuźnia, Wzgórzu
Parkowym „Kirkut”, skwerze na
Kolonii Robotniczej, skwerze na
Osiedlu Ogrody i przy ul.
Siennieńskiej, terenu placu
zabaw przy ul. Zielonej, Rynku w
Denkowie, terenu przy USC
- 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.

194 000,00 zł

49

900, 90004, 430
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Zieleń w pasach drogowych dróg
gminnych stanowiąca zieleń
miejską:
- zakres prac obejmował bieŜące
utrzymanie ponad 366 000 m2
powierzchni zieleni. Zadanie
swoim zakresem obejmowało
m.in. koszenia traw, podcinanie
krzewów, cięcia pielęgnacyjne
drzew, usuwanie śmieci i
nieczystości, dosadzenie kwiatów
w gazonach.

75 600,00 zł

900, 90004, 430

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

6 857,14 zł
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Cel strategiczny
N 4. Trwałe włączenie
środowiska przyrodniczego i
dziedzictwa kulturowego w
proces zrównowaŜonego rozwoju
miasta.
Cel szczegółowy
N 4.5. Powstanie nowych miejsc
rekreacji - placów zabaw,
ogródków jordanowskich,
kąpielisk itp.
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Konserwacja i montaŜ nowych
urządzeń zabawowych
Zakład Usług Miejskich
konserwował urządzenia
zabawowe i inne elementy małej
architektury na terenach placów
zabaw stanowiących własność
Gminy
Dostarczono i zamontowano
nowe urządzenia zabawowe na
Osiedlu Kuźnia, placu zabaw przy
ul. Bałtowskiej, placu zabaw na
Osiedlu Ogrody (przy „bazarku”),
placu zabaw przy ul. Jodłowej,
placu zabaw przy ul. Syrokomli,
placu zabaw w Częstocicach,
placu zabaw przy ul.
Wyspiańskiego, placu zabaw w
Parku Miejskim, placu zabaw
przy ul. Jasnej. Ogółem
dostarczono i zamontowano
urządzenia zabawowe w łącznej
ilości 35 szt. m.in. spręŜynowce,
karuzele, huśtawki, zjeŜdŜalnie,
drabinki.
Dostarczono i zamontowano
urządzenia zabawowe w Rynku
Denkowskim i w Ogrodzie
Jordanowskim przy ul.
Kopernika. W ramach powyŜszej
umowy zamontowano 13 nowych
urządzeń zabawowych m.in.
zjeŜdŜalnie, huśtawki,
spręŜynowce

59 960,60 zł

54 521,42 zł
900, 90004, 430

14 940,41 zł
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Zakład Usług Miejskich
dostarczył i zamontował
urządzenia zabawowe przy ul.
Chopina
Remonty dróg, mostów i
Cel strategiczny
G 1. Poprawa dostępności
chodników gminnych:
komunikacyjnej, jakości
Gmina Ostrowiec Św. otrzymała
z budŜetu państwa dotację w
(standardu) dróg dojazdowych
oraz zapewnienie dogodnych
wysokości 300 000 zł z
warunków ruchu wewnętrznego. przeznaczeniem na usuwanie
skutków klęsk Ŝywiołowych. W
Cel szczegółowy
G 1.6. Podniesienie i utrzymanie ramach realizacji zadania oraz
otrzymanych środków
standardu istniejących dróg
finansowych opracowano
publicznych.
112
dokumentację projektową oraz
wykonano kompleksowy remont
mostu w ulicy Dąbrówki w
Ostrowcu Św. Remont
obejmował m.in. remont i
wzmocnienie konstrukcji
obiektów, malowanie i wykonanie
powłok antykorozyjnych,
wzmocnienie przyczółków,
remont nawierzchni jezdnej.

9 086,00 zł

900, 90004, 430
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491 724,00 zł
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600, 60078,427

Ogółem w 2009r.
przeprowadzono generalny
remont 15 582 m2 jezdni dróg
oraz 3 818 m2 chodników.
Remonty wykonano w ulicach:
Ostrowiecka, Trawna,
Czerwińskiego, Jasna, Szpitalna,
Armii Krajowej, Grabowiecka,
Rynek Denkowski, Sienkiewicza,
Baczyńskiego, Niewiadoma,
Łączna.

113

2 788 012,42 zł

600, 60016, 427
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Remonty cząstkowe dróg i
chodników:
Wykonane zostały krótkie
nakładki asfaltowe w ulicach
Staszica, Partyzantów boczna,
Grabowiecka, Dygasińskiego,
Okrzei o łącznej powierzchni 3
834,13 m2 oraz remonty
cząstkowe nawierzchni asfaltowej
o łącznej powierzchni 3 064 m2.

53

W ramach realizacji zarządzenia
wykonano m.in. remont chodnika
w ul. Prusa (ok. 50 m2),
Siennieńska (12 m2),
Sienkiewicza (23 m2),
Kochanowskiego (11 m2), Brody
(20 m2), os. Ogrody (łącznie 240
m2), remont dojazdu do parkingu
przy boisku Orlik na os.Ogrody
(łącznie 68 m2) kostki i (384 m2)
aŜuru betonowego, remont ciągu
pieszego w centrum Rynku
Denkowskiego oraz chodników
wokół Rynku o łącznej
powierzchni około (300 m2),
odremontowano ciąg pieszo
jezdny w parku zieleni osiedla
„Kuźnia” poprzez wymianę
starych płyt betonowych na
kolorową kostkę, wykonano ślizgi
na wózki i wstawiono barierki
metalowe dostosowane dla
pieszych i jeŜdŜących na
wózkach inwalidzkich.

Naczelnik Wydziału
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498 896,46 zł
800 595,75 zł

Dla usprawnienia ruchu pojazdów
na styku ulicy Dobra i Kuźnia
wykonano poprawę nawierzchni
kruszywem wraz ze stabilizacją
walcem oraz zabezpieczono
dzikie przejazdy przez teren
prywatny.

54

600, 60016, 430
600, 60095, 430

Polepszono nawierzchnię ulic
dojazdowych do działek
budowlanych oferowanych do
sprzedaŜy przez gminę w rejonie
ulic: JeŜewskiego – Milewskiego,
przy ulicy Rozmarynu oraz przy
Leśnej na terenie byłego
garaŜowiska na których poprawę
zuŜyto ponad 300 ton lesi
kotłowej i kruszywa.
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

Na wnioski mieszkańców i
akceptacji rad osiedlowych oraz
po zatwierdzeniu przez
Powiatową Komisję Ruchu
Drogowego wybudowano progi
spowalniające ruch pojazdów w
ulicach: Wschodniej, Jasnej,
Kochanowskiego, w osiedlu 25lecia , KsięŜa droga, Akacjowa,
os. Pułanki przed blokiem nr 5,
Letnia i Grabowa, łącznie
zbudowano 12 sztuk progów.

55

W m-cu czerwcu
ponadnormatywne ulewy
spowodowały znaczne
uszkodzenia nawierzchni dróg
gruntowych co spowodowało
konieczność wydatkowania
znacznych środków na ich
naprawę. Podobna sytuacja
miała miejsce w m-cu listopadzie
, poniewaŜ poprawione
nawierzchnie dróg gruntowych
zostały rozmyte przez
kilkudniowe opady deszczu. Do
takich dróg naleŜy zaliczyć ulice:
Rozległa, Borowikowa,
Gombrowicza, Ogrodowa,
Jarzębinowa, Malinowa,
Folwarczna, Kłosowa, Przytulna,
Świerkowa, boczne
Paulinowskiej, śurawia, Kąty
Denkowskie, Podgórze, odcinek
ulicy Wąwozy, Miodowa, łącznik
Kilińskiego z Denkowską,
Tomaszów do Ogrodowej, Nowe
Piaski, Gajowa, Leśna,
Trzeciaków.
Korzystając z destruktu
uzyskanego z remontu
nawierzchni ulic: Armii Krajowej i
Ostrowieckiej polepszono
nawierzchnie gruntowe ulic:
Wesoła, Agrestowa,
Porzeczkowa, Migdałowa,
odcinek ulicy Winnica, Migdałowa
i Zwierzyniecka.
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Na wniosek mieszkańców uliczki
bocznej Kuźnia przeprowadzono
remont 150 m2 nawierzchni z
uŜyciem płyt aŜurowych
wypełnionych drobnym
kruszywem.
Przy uŜyciu płyt betonowych
aŜurowych wyremontowano
,,zawracankę” na ulicy
Dygasińskiego wraz z wymianą
krawęŜników przed remontem
drogi i umocniono pobocze ulicy
Poprzecznej.
Wymieniono uszkodzone odcinki
płyt z piaskowca w ciągu
schodów prowadzących na
Targowisko Miejskie od strony
ulicy Denkowskiej,
wyremontowano schody na
wzgórzu parkowym Kirkut od
strony ulicy Mickiewicza oraz
schody od strony ulicy Chmielna
przy kładce na rzece Kamienna,
ponadto wykonane zostały
remonty chodników na ulicy
Śliska, Niska, Szkolna,
Kopernika, ciąg pieszy w Parku
Fabrycznym i przy ulicy Prusa.
Zamontowano azyle
bezpieczeństwa na przejściu dla
pieszych w ul. Sienkiewicza na
wysokości PSP Nr 4, oraz bloku
Nr 48 wraz z utwardzonymi
przejściami przez trawniki

Naczelnik Wydziału
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Konserwacja mostów i kładek:

114

W ramach zadania pomalowano
barierki oraz odnowiono elewację
przepustu w Parku Częstocice,
uszczelniono pobocze zastawki
na rzece Młynówka w Parku
Miejskim, wyremontowano
schody i część kładki dla
pieszych nad ulicą Zagłoby w
kierunku dworca PKP,
zamontowano dodatkowe barierki
zabezpieczające obok mostów
przy ulicy Wiejskiej i Trawnej
oraz przy moście w ulicy
Dąbrówka, wyremontowano
elementy ciągu pieszego kładki w
ulicy Focha. Ponadto bieŜąco
konserwowano elementy mostów
i kładek dla pieszych
stanowiących własność gminy.

29 994,00 zł

58

921, 92195, 430
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Cel strategiczny
G 2. Wzrost znaczenia
gospodarczego miasta poprzez
rozwój sektora MSP oraz wzrost
inwestycji.
Cel szczegółowy
G 2.14. Poprawa i utrzymanie
dobrego stanu atrakcji
turystycznych.
Cel strategiczny
N 4. Trwałe włączenie
środowiska przyrodniczego i
dziedzictwa kulturowego w
proces zrównowaŜonego rozwoju
miasta.
Cel szczegółowy
N 4.1. Poprawa stanu obiektów
dziedzictwa kulturowego i
115
przyrodniczego oraz ich ochrona
w celu zachowania dla przyszłych
pokoleń.

Utrzymanie miejsc pamięci
narodowej:
Zakres prac obejmował m.in.
bieŜące utrzymanie miejsc
pamięci narodowej, ze
szczególnym uwzględnieniem
świąt państwowych: 3 maja, 15
sierpnia, 1 i 11 listopada oraz
rocznic wydarzeń historycznych
upamiętnionych pomnikami;
koszenia traw, zbieranie śmieci i
nieczystości; pielęgnację zieleni;
oczyszczanie pomników z mchów
i traw oraz roztopionych świec i
zniczy; usuwanie na bieŜąco
pojawiających się graffiti na
pomnikach. Całorocznym
utrzymanie objęte były:

22 000,00 zł

- Pomnik Upamiętniający
Miejsce Rozstrzelania Dziesięciu
Polaków przez Hitlerowców
31.X.1943 roku - obok budynku
dworca PKP przy ul. Kolejowej
- Pomnik- Tablica
Upamiętniająca Miejsce
Rozstrzelania Dziewięciu
Polaków przez Hitlerowców
17.I.1944 roku - przy ul. Okólnej
- Pomnik Upamiętniający
Miejsce Rozstrzelania Dziesięciu
Polaków przez Hitlerowców
31.X.1943 roku - przy posesji nr
102 na ul. Sandomierskiej
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921, 92195, 430

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

- Pomnik Upamiętniający
Nadanie Miastu Ostrowiec
Świętokrzyski Orderu KrzyŜa
Grunwaldu II Klasy - w Parku
Miejskim naprzeciw Komendy
Policji przy ul. Aleja 3 Maja
- Pomnik Ku Czci Powieszonych
Przez Niemców Dwudziestu
Dziewięciu Obywateli Miasta
Ostrowca W Dniu 30.IX.1942r. południowa strona Rynku
- Pomnik Ku Czci
Pomordowanych Nauczycieli
Ostrowca Świętokrzyskiego W
Latach Okupacji Niemieckiej
1939 - 1945 - na wschodniej
elewacji budynku nr 12 przy ul.
Focha
- Obeliski Upamiętniające
Miejsce Rozstrzelania
Czterdziestu Ośmiu Polaków
Przez Niemców 12.VII. 1944r. dwa kamienne obeliski o
wysokości ok. 1,5 m. Z
umieszczonymi na nich tablicami
z wygrawerowanym tekstem,
ustawione po obu stronach alejki
cmentarnej na Cmentarzu
Wojennym przy ul. Denkowskiej
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- Tablica Upamiętniająca Walkę
Harcerek I Harcerzy
Ostrowieckiego Hufca „RÓJ
HUTA” z okupantem niemieckim
w okresie II wojny światowejwschodnia elewacja budynku nr
34 przy Rynku
- Pomnik Ku Czci Mieszkańców
Ostrowca Świętokrzyskiego
Poległych Za Ojczyznę W Latach
1939 - 1945 - Cmentarz Wojenny
przy ul. Denkowskiej
- Pomnik- Mogiła Dwudziestu
Dziewięciu Mieszkańców
Ostrowca Świętokrzyskiego
Powieszonych Przez Niemców
30. IX. 1942r. - Cmentarz
Wojenny przy ul. Denkowskiej
- Obelisk Upamiętniający
Pierwszą Lokalizację Pomnika
Czynu Niepodległościowego
Marszałka Józefa Piłsudskiego przy alejce na wprost wjazdu do
Parku Miejskiego od strony ul.
Aleja 3 Maja
- Pomnik Czynu
Niepodległościowego Marszałka
Józefa Piłsudskiego- w płn. zach. części Parku Miejskiego, u
zbiegu ulic: Sienkiewicza Mickiewicza
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- Tablica Upamiętniająca Strajk
Robotników Zakładów
Ostrowieckich w Roku 1926 południowa elewacja budynku
Urzędu Miasta
- Tablica Upamiętniająca Strajk
Robotników Zakładów
Ostrowieckich W Roku 1926 południowa elewacja budynku nr
12 przy ul. Świętokrzyskiej
- wykonanie konserwacji
pomnika przy ulicy Okólnej.
Cel strategiczny
Remont kanalizacji
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie deszczowej:
infrastruktury słuŜącej
- odbudowano 9 szt. studni
zrównowaŜonemu rozwojowi
rewizyjnych i 29 szt. wpustów,
miasta.
wyremontowano 140 mb kanału,
wymieniono 32 szt. rusztów na
Cel szczegółowy
116
G 3.7. Zabezpieczenie (ochrona) wpustach oraz wymieniono 9
miasta przed destrukcyjnym
sztuk włazów na studniach
wpływem sił przyrody rewizyjnych
zapewnienie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego miasta.
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129 975,00 zł
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900, 90001, 427
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BieŜąca konserwacja gminnej
kanalizacji deszczowej
- oczyszczenie z namułu
studzienek ściekowych i
rewizyjnych kanalizacji
deszczowej ulic: Grzybowa,
Trzeciaków, Słowackiego,
Rzeczki przy skrzyŜowaniu z
Siennieńską, Miodowa,
Cegielniana, Młyńska,
Spacerowa, Hubalczyków,
Mostowa, łącznik pomiędzy
ulicami: Cisowa – Olchowa, Kol.
Robotnicza, Osadowa,
Poniatowskiego oraz dokonano
kompleksowego przeglądu całej
kanalizacji deszczowej po okresie
zimowym. Ponadto oczyszczono
separatory na gminnej kanalizacji
deszczowej i wykonano
konserwację klap i zasuw na
przepustach. Po obfitych
ponadnormatywnych opadach
deszczu w m-cu czerwcu, które
spowodowały liczne podtopienia i
zamulenia konieczne było
ponowne oczyszczenie
separatorów i studzienek
kanalizacji deszczowej

55 000,00 zł
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900, 90001, 430
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119

UdroŜnienie starych kanałów
deszczowych i rowów
melioracyjnych:
Dwukrotne koszenie rowów i
cieków otwartych na terenie
gminy. Wykoszonych i
uporządkowanych zostało 15 000
mb rowów i cieków otwartych.

61 982,59 zł

Odmulenie gminnych rowów
odwadniających
Odmulono trzy odcinki Strugi
Denkowskiej o łącznej długości 3
275 mb, Rów Kanclerski na
długości 145 mb, rów przy ulicy
Stalowej na długości 80 mb, w
Parku Miejskim na długości 200
mb oraz odmulono dalszy
odcinek rowu otwartego na
Romanowie na długości 150 mb

900, 90001, 430

40 000,00 zł
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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
wpływem sił przyrody zapewnienie bezpieczeństwa
120 przeciwpowodziowego miasta.

Gmina Ostrowiec Św. udzieliła
dotacji dla Województwa
Świętokrzyskiego na koszenia
wałów rzek Kamienna, Modła i
Szewnianka w granicach
administracyjnych Gminy
Ostrowiec Św. oraz odmulenie
dna i umocnienie wałów rzeki
Modły. Świętokrzyski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Kielcach przeprowadził
procedurę przetargową i wyłonił
wykonawców przedmiotowych
prac. Na podstawie umowy
dotacji przekazana została
dotacja w wysokości 100 000 zł.
Zgodnie z zapisami umowy
gmina zobowiązała się do
przekazania 55% wartości
zadania po przetargu, jednak nie
więcej niŜ 100 000 zł.

100 000,00 zł
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900, 90095, 233

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

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
121
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.

Wydział Gospodarki Komunalnej
nadzorował wykonywanie prac
społecznie - uŜytecznych w
ramach których przy
porządkowaniu terenów
stanowiących zieleń miejską,
zatrudnione były osoby
bezrobotne i zagroŜone
wykluczeniem społecznym.
Środki finansowe przeznaczone
były na wypłatę wynagrodzeń
osobom zatrudnionym w ramach
tych prac. Łącznie z tytuły prac
społecznie - uŜytecznych
wypłacono pracownikom w
okresie sprawozdawczym
wynagrodzenie w wysokości 13
606 zł (60% kaŜdego
wynagrodzenia refunduje
Powiatowy Urząd Pracy). Prace
społecznie uŜyteczne
realizowane były od m-ca maja i
trwały do listopada 2009 r.
SUMA

13 606,00 zł

5 848 362,45 zł
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852, 85295, 311

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

Lp

Wyszczególnienie
Cel strategiczny
N 2. WdroŜenie systemu
kompleksowej gospodarki
odpadami komunalnymi.
Cel szczegółowy
N 2.4. Likwidacja dzikich
wysypisk odpadów.
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Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
N 3.2. Zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do rzek i
123 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 2009 r. podjęła w tym
kierunku następujące działania:
skontrolowano 1690 posesji
instytucji i placówek
prowadzących działalność
gospodarczą. Podjęto 227
czynności słuŜbowych, udzielono
200 pouczeń oraz wręczono 24
mandaty. Skierowano 3 wnioski
do Sądu Rejonowego w
Ostrowcu Św.
Informowanie społeczeństwa o
sankcjach z tytułu nie
przestrzegania przepisów w
zakresie gospodarki wodnościekowej.
W w/w zakresie StraŜ Miejska
podjęła następujące czynności:
skontrolowano 331 posesji,
podjęto 8 czynności słuŜbowych
na terenie miasta oraz udzielono
8 pouczeń.

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

0,00 zł

Komendant StraŜy
Miejskiej

0,00 zł

67

Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
N 3.11. Zwiększenie powierzchni
terenów zieleni oraz utrzymanie,
124
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 418 czynności słuŜbowych
w w/w zakresie w tym: udzielono
278 pouczeń, wręczono 138
mandaty oraz skierowano 2
wnioski do Sądu Rejonowego.

0,00 zł

SUMA

0,00 zł
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Komendant StraŜy
Miejskiej

Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie
infrastruktury słuŜącej
zrównowaŜonemu rozwojowi
miasta.
Cel szczegółowy
G 3.5. Zwiększenie stopnia
wykorzystania miejskiej
oczyszczalni ścieków - przy
125
utrzymaniu racjonalnej
gospodarki.
Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
N 3.1 Poprawa czystości wód
powierzchniowych i podziemnych
oraz racjonalne ich
wykorzystanie.
Cel szczegółowy
N 3.2 Zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do rzek i
126 zbiorników powierzchniowych osiągnięcie standardów UE.

Nazwa zadania

Kwota

W ramach zadania "Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni
ścieków" (kontynuowanego z
roku 2008) wykonano roboty
budowlano-montaŜowe w
bioreaktorach, wybudowano
pompownię osadu surowego,
pompownię wód nadosadowych,
zbiornik metanolu wraz z
systemem aparatury kontrolnopomiarowej i automatyki co
umoŜliwiło uzyskanie zdolności
oczyszczalni do redukcji
związków biogennych,
obowiązującą dla oczyszczalni o
wielkości powyŜej 100 tys. RLM.

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

632 690,52 zł

Prezes MWiK Sp. z o.o.

W ramach zadania "Zakup
stopnia spręŜającego HIBON
SNH822A" dokonano
planowanego zakupu, co
poprawiło sprawność
napowietrzania bioreaktorów
oczyszczalni ścieków i jakość
ścieków odprowadzanych do
rzeki Kamienna.

30 070,00 zł
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Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
127 N 3.4. Utrzymanie dobrej jakości
wody pitnej i racjonalne
wykorzystanie jej zasobów.

128

129

130

W ramach zadania "Wykonanie
monitoringu pracy ujęcia Kąty
Denkowskie" wykonano
rozbudowę systemu
monitorowania ujęcia,
umoŜliwiającą zdalne załączanie i
wyłączanie studni ze stanowiska
dyspozytorskiego.

47 200,82 zł

W ramach zadania "Wymiana
pompy głębinowej na ujęciu Kąty
Denkowskie" dokonano wymiany
wypracowanej pompy głębinowej
na nowoczesną
energooszczędną typ GCA
8.05.2.2
W ramach zadania
inwestycyjnego "Instalacja
wodomierzy" zainstalowano 334
szt. wodomierzy o średnicach DN
15 do DN 80, co ma wpływ na
oszczędność wody przez
prawidłową gospodarkę
wodomierzową.
W ramach zadania "Wymiana
uzbrojenia na sieci wodociągowej
(zasuwy, hydranty)" dokonano
wymiany niesprawnej i
przestarzałej armatury na sieci
wodociągowej, zmniejszając
straty wody przez ograniczenie
obszarów "wypięcia" sieci w
przypadkach awarii oraz
poprawiono zabezpieczenie
p.poŜ. sieci wodociągowej.
Wymieniono:

29 173,27 zł

Prezes MWiK Sp. z o.o.
95 609,95 zł

84 866,52 zł
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- 19 szt. hydrantów
- 20 szt. zasuw na sieci
wodociągowej
- 5 kpl. zasuw przydomowych.
Cel strategiczny
W ramach zadania
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie inwestycyjnego "Budowa nowych
sieci wodociągowych"
infrastruktury słuŜącej
wybudowano nowe odcinki sieci
zrównowaŜonemu rozwojowi
wodociągowej rozdzielczej o
miasta.
Cel szczegółowy
łącznej długości 5,019 km:
G 3.4. Zwiększenie stopnia
- Ŝel. 200 o dł. 460 m i Ŝel. 100 o
skanalizowania miasta i poprawa dł. 49 m ul. Stawki Denkowskie
stanu technicznego istniejącej
sieci kanalizacyjnej.
- PCV 110 o dł. 910 m i PCV 90
o dł. 83 m ul. Reńskiego
- PCV 225 ul. Las Rzeczki (dz.
nr 20, 17/4, 201/1) - 510 m
- PCV 110 ul. Dunalka - 194 m
- PCV 110 ul. Siennieńska131
boczna (dz. 94, 3/3, 9/3) - 126 m

175 395,57 zł
103 868,57 zł
99 633,77 zł
30 738,39 zł
20 218,09 zł

- PCV 110 ul. PoprzecznaSadowa (dz. 2,3) - 195 m
- PCV 110 ul. Bałtowska-boczna
(dz. 76/2) - od Rozległej - 192,5
m
- PCV 110 ul. Milewskiego JeŜewskiego - 880 m
- PCV 110 ul. Las Rzeczki (dz.
81, 35) - 248 m
- PCV 110 ul. Las Rzeczki (dz.
80) - 176 m
- PCV 110 ul. Winnica,
Partyzantów, Niska - 333,5 m

26 340,36 zł
31 364,38 zł
85 784,18 zł
25 923,24 zł
20 313,99 zł
112 511,23 zł
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Prezes MWiK Sp. z o.o.

132

133

- PCV 110 ul. Malinowa-boczna
(dz. 22) - 91 m
- PCV ul. Rzeczki-boczna (dz.
40/13, 40/14) - 110 m
- PCV 110 ul. Nowe Piaskiboczna (obecnie ul. Platanowa) 347 m
- PCV 110 ul. Niska-boczna (dz.
80/2) - 60 m
- PCV ul. Brody - 54 m
W ramach zadania "Wymiana
sieci wodociągowych", w tym:
- Przebudowa magistrali
wodociągowej od Ujęcia Wody
"Kąty Denkowskie" do ul.
Samsonowicza - z ø 350 mm na
ø 600 mm
Zadanie stanowi część projektu
"Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w aglomeracji
Ostrowiec Świętokrzyski" i
zostanie realizowane w ramach
dofinansowania z Funduszu
Spójności
- Wymiana sieci wodociągowych
rozdzielczych ø 110 mm, ø 150
mm
Dokonano przebudowy
(wymiany) awaryjnych
wodociągów:
- PCV 110 ul. Młyńska I etap 129 m
- Ŝel. 100 ul. Szewieńska (od ul.
śeromskiego do ul. Podgórze) 231 m

6 279,79 zł
28 494,17 zł
35 459,51 zł
5 527,61 zł
20 543,83 zł

Prezes MWiK Sp. z o.o.

42 417,35 zł
77 893,38 zł
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134

135

- Ŝel. 150 o dł. 246 m i Ŝel. 80 o
dł. 66 m ul. Waryńskiego (od ul.
Matejki do ul. Miłej)
W ramach zadania "Budowa
kanału sanitarnego DN 200 mm
w ul. śeromskiego wraz z
przepompownią ścieków i
rurociągiem tłocznym" w ul.
śeromskiego wybudowano
łącznie 350 m kanału sanitarnego
oraz przepompownię ścieków.
W dniu 29.06.09 r., między MWiK
Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. a
Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach
została zawarta umowa o
dofinansowanie projektu
"Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w aglomeracji
Ostrowiec Świętokrzyski - I etap".
W ramach projektu, z
dofinansowaniem z Funduszu
Spójności w 2009 r. zrealizowano
( w ramach kontraktu nr 2 budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Siennieńskiej)
2250 m kanałów sanitarnych w
tym:

212 066,20 zł

228 109,34 zł

Prezes MWiK Sp. z o.o.

1 219 070,75 zł

- 1214,30 m - DN 315 mm
- 287,10 m - DN 200 mm
- 522,90 m - DN 200 mm
- 225,70 m DN - 110 mm
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Łączne koszty bezpośrednie
realizacji tej części kontraktu
wynoszą 1219070,75 zł.
W drodze przetargu wyłonieni
zostali wykonawcy pozostałych
kontraktów, tj.:
- kontrakt nr 3: Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej na osiedlu
Gutwin
- kontrakt nr 4: Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulicy Szewieńskiej i ulicy
Świętokrzyskiej
- kontrakt nr 5: Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej w rejonie ulicy
Bałtowska.
SUMA

Prezes MWiK Sp. z o.o.

3 527 564,78 zł
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Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
136 N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
N 3.5. Stopniowa eliminacja
źródeł zanieczyszczeń powietrza i
137
gleby związanych z ogrzewaniem
oraz procesami technologicznymi
- zastąpienie ich paliwami
ekologicznymi.
Cel szczegółowy
138
N 3.7. Uzyskanie maksymalnej
oszczędności paliw i energii
cieplnej.

Nazwa zadania

Rozbudowa sieci cieplnych w
celu pozyskania nowych
odbiorców (6894 m)
Rozbudowa sieci cieplnej
wysokoparametrowej oraz
eliminacja grupowych węzłów
cieplnych poprzez budowę
wymiennikowni indywidualnych
(280 m)
Wymiana sieci cieplnej ze
zmianą technologii z tradycyjnej
na technologię rur
preizolowanych (557 m)
Prace związane z utrzymaniem
jednostek kotłowych w stałej
139
dyspozycji wynikające z potrzeb
bieŜących (1 kpl)
Cel strategiczny
Przebudowa systemu
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie ciepłowniczego (630 M)
infrastruktury słuŜącej
zrównowaŜonemu rozwojowi
140
miasta.
Cel szczegółowy
G 3.9 Rozwój systemów
ciepłowniczych.
SUMA

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

4 454 710,00 zł

379 070,00 zł

395 870,00 zł
Prezes MEC Sp. z o.o.
86 110,00 zł

777 110,00 zł

6 092 870,00 zł

75

Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
G 2. Wzrost znaczenia
gospodarczego miasta poprzez
rozwój sektora MSP oraz wzrost
inwestycji.
Cel szczegółowy
G 2.3 Poprawa warunków
funkcjonowania MSP.
Cel szczegółowy
G 2.4 Powstanie sieci instytucji
świadczących usługi informacji i
pomocy dla przedsiębiorców.
Cel szczegółowy
G 2.6 Ułatwienie przedsiębiorcom
i osobom rozpoczynającym
141 działalność gospodarczą dostępu
do preferencyjnych poŜyczek,
kredytów i innych instrumentów
finansowych.
Cel szczegółowy
G 2.8 Umocnienie rodzimych
przedsiębiorców na lokalnym
rynku i pobudzenie aktywności
gospodarczej
(przedsiębiorczości) wśród
mieszkańców miasta.

Nazwa zadania

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

Działalność Centrum
Przedsiębiorczości i Aktywizacji
Zawodowej przy ul.
Sandomierskiej
-prowadzenie CPiAZ
(zapewnienie dostępu do
Internetu, obsługa informatyczna
i komputerowa najemców,
preferencyjne ceny wynajmu
lokali),
- organizowanie działalności
promocyjnej i reklamowej CPiAZ,
- organizacja szkoleń w celu
zabezpieczenia potrzeb
najemców,
- udział ARL w partnerskim
projekcie RSI Promonit,
- członkowstwo w
Świętokrzyskiej Izbie
Gospodarczej,
- prowadzenie punktu informacji
o moŜliwościach pozyskiwania
zewnętrznych środków,
- sporządzanie wniosków o
dofinansowanie działalności
gospodarczej,
- aktualizacja bazy ostrowieckich
firm znajdujących się na stronie
CPiAZ,
 - zarządzanie Centrum.

80 000,00 zł

45 000,00 zł
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Prezes ARL Sp. z o.o.

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

143

144

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:
- samodzielnych
- partnerskich
- zleconych
Kreowanie przedsiębiorczych
postaw mieszkańców miasta
- szkolenia, konferencje,
seminaria

6 000,00 zł

Prezes ARL Sp. z o.o.

2 046 803,08 zł
2 720 349,84 zł
646 555,74 zł
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- prowadzenie Inkubatora
Przedsiębiorczości,
- organizacja wizyt studyjnych
oraz lekcji przedsiębiorczości dla
ostrowieckiej młodzieŜy.
Koordynacja działań instytucji
Cel szczegółowy
S 1.3. Rozwój lokalnego rynku
rynku pracy.
pracy oraz lepsze wykorzystanie  - udział w Powiatowej Radzie
moŜliwości pomocy udzielanej
Zatrudnienia.
145
bezrobotnym i pracodawcom
przez instytucje rynku pracy.

58 560,00 zł

Prezes ARL Sp. z o.o.

Cel szczegółowy
S 1.4. BieŜące dostosowanie
oferty szkolnictwa do aktualnych i
146
perspektywicznych potrzeb rynku
pracy.

Diagnozowanie rozwoju
gospodarczego oraz określanie
potrzeb rynku pracy.
- ankietyzacja przedsiębiorców,
- usługi doradcze i
consultingowe.
Realizacja programów
Cel szczegółowy
S 1.10. Aktywizacja i integracja partnerskich i integracyjnych dla
kobiet, osób niepełnosprawnych i
kobiet, osób długotrwale
długotrwale bezrobotnych
bezrobotnych,
147
niepełnosprawnych, mniejszości zamierzających rozwijać karierę
zawodową [...] oraz osób
narodowych i uchodźców, grup
zagroŜonych wykluczeniem
ryzyka.
społecznym
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Cel szczegółowy
S 1.15. Upowszechnienie
czytelnictwa i korzystania z
nowoczesnych form
148 edukacyjnych (e-learning,
komputerowe programy
edukacyjne, Internet jako źródło
wiedzy)
Cel strategiczny
S 2. Poprawa bezpieczeństwa
publicznego, socjalnego i zdrowia
mieszkańców oraz ochrona
rodziny.
Cel szczegółowy
149
S 2.5 Wzmacnianie potencjału
ekonomicznego jednostek i
rodzin.

- ARL partnerem MOPS w
realizacji projektu systemowego
- ARL partnerem Gminy
Ostrowiec Św. - GCI w realizacji
projektu
- ARL partnerem Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Ruchowo
"SARON"
Promocja Internetu oraz
nauczania komputerowego i
rozwój programów opartych na
nowoczesnych formach
edukacyjnych
- prowadzenie szkoleń z zakresu
obsługi komputera i Internetu w
ramach realizowanych projektów.

1 308 934,14 zł
725 970,00 zł

685 445,70 zł

Prezes ARL Sp. z o.o.

Pozyskiwanie dodatkowych
środków finansowych na
realizację programów pomocy
społecznej i wychodzenia z
ubóstwa - aplikowanie
do funduszy zewnętrznych:
- realizacja w partnerstwie z
MOPS projektu systemowego
- organizacja szkoleń,
seminariów
- powołanie Fundacji "Pomocna
dłoń",
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Cel strategiczny
S 3. Osiągnięcie wysokiego
stopnia świadomości
obywatelskiej i tolerancji w
społeczeństwie oraz identyfikacji
jednostek z samorządem.
150

- powołanie partnerstwa
regionalnego Ośrodków Pomocy
Promowanie dialogu i współpracy
pomiędzy instytucjami
publicznymi a sektorem
prywatnym oraz pozarządowym:
- współpraca ze Świętokrzyską
Izbą Gospodarczą.

Prezes ARL Sp. z o.o.

Cel szczegółowy
S 3.1 Zbudowanie w
społeczeństwie świadomości
przynaleŜności do wspólnoty
samorządowej jako wspólnoty
celów i interesów.
SUMA

8 323 618,50 zł

BUDśET GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
I SPÓŁKI
OGÓŁEM

48 777 689,08 zł
17 944 053,28 zł
66 721 742,36 zł

podpis Koordynatora Zespołu ds.
Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

data

80

