Informacja o realizacji zadań wynikających ze Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Św. w 2010 roku
Dział, rozdział,
Odpowiedzialny za
Lp
Wyszczególnienie
Nazwa zadania
Kwota
paragraf
realizację
Realizacja Uchwały Nr
Cel strategiczny
Z 4. Wzrost atrakcyjności
XV/192/2007 Rady Miasta
inwestycyjnej miasta oraz jego
Ostrowca Św. z dnia 5
znaczenia w kraju i zagranicą.
października 2007r. w sprawie
„Programu pomocy
przyjęcia
Cel szczegółowy
przedsiębiorcom inwestującym na
Z 4.4. Utrzymanie atrakcyjnego
terenie miasta Ostrowca Św. w
systemu preferencji dla
latach 2007-2013” (czas trwania
inwestorów.
programu obejmuje okres od
Cel strategiczny
wejście w Ŝycie uchwały do dnia
G 2. Wzrost znaczenia
31.12.2013 r. - dotychczas z
gospodarczego miasta poprzez
rozwój sektora MSP oraz wzrost uregulowań niniejszej uchwały
skorzystało dwóch
inwestycji.
przedsiębiorców, którzy dokonali
Cel szczegółowy
inwestycji na terenie Ostrowca
G 2.9. Wzrost liczby inwestycji
1
0,00 zł
756, 75615, 031
Skarbnik Miejski
skutkujących nowymi miejscami Św. na łączną kwotę 680.000 zł
pracy.
oraz utworzyli 25 nowych miejsc
pracy, które będą utrzymane
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz przez okres 3-ech lat. Łączna
stopnia integracji zawodowej i
kwota zwolnienia z podatku od
społecznej mieszkańców.
nieruchomości na podstawie w/w
uchwały w 2010 r. wynosi
Cel szczegółowy
S 1.2. Stworzenie sprzyjających 92.787,75 zł)
warunków do rozwoju
(inwestowanie, tworzenie miejsc
pracy) przedsiębiorstwom
prowadzącym lub
rozpoczynającym działalność
gospodarczą na lokalnym rynku.
0,00 zł

SUMA

1

Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
Z 1. Podniesienie jakości usług
administracji samorządowej.
Cel szczegółowy
2
Z 1.1. Doskonalenie metod
zarządzania administracją
samorządową w oparciu o normy
systemu jakości.
Cel szczegółowy
Z 1.2. Wzrost efektywności
3 funkcjonowania administracji
miasta poprzez zastosowanie
nowoczesnych technologii
informatycznych.
4
5
6

Nazwa zadania

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

7 914,41 zł

750, 75023, 430

20 740,00 zł

750, 75023, 605

185 171,80 zł

750, 75023, 435

32 802,70 zł

750, 75023, 475

89 128,01 zł

750, 75023, 421
750, 75023, 606

11 800,00 zł

750, 75023, 606

Odpowiedzialny za
realizację

Przeprowadzenie audytu
zewnętrznego

Przyłączenie do miejskiej sieci
internetowej pozostałych
jednostek Gminy Ostrowiec Św.,
rozbudowa miejskiej sieci
światłowodowej.
Opłata za dostarczanie sygnału
do sieci światłowodowej 1GB/s.
Zakup oprogramowania firmy
Microsoft.
Zakup sprzętu komputerowego.

Budowa punktów darmowego
Cel strategiczny
Z 1. Podniesienie jakości usług
dostępu do internetu.
administracji samorządowej.
Cel szczegółowy
Z 1.3. UmoŜliwienie
mieszkańcom powszechnego
korzystania z wysokiej jakości
7
usług publicznych on-line w
szerokim zakresie.
Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie
infrastruktury słuŜącej
zrównowaŜonemu rozwojowi
miasta.

2

Naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Prawnego

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.
8 Cel szczegółowy
Z 1.8. Wysoki poziom
wykształcenia i przygotowania do
wykonania obowiązków
pracowników UM i jednostek
podległych.
SUMA

Naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Prawnego

73 851,00 zł

421 407,92 zł

3

750, 75023, 470

Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
G 1. Poprawa dostępności
komunikacyjnej, jakości
(standardu) dróg dojazdowych
oraz zapewnienie dogodnych
9 warunków ruchu wewnętrznego.
Cel szczegółowy
G 1.5 Przygotowanie
infrastruktury komunalnej pod
rozbudowę sieci drogowej.

10

11

Nazwa zadania
Sukcesywne pozyskiwanie
terenów pod planowane
inwestycje drogowe:
- działka nr 66/4(obr.16,ark.4) ul.
Gajowa o pow. 0.0178ha
- działka nr 14/9(obr.3, ark.6) ul.
Akacjowa o pow. 0.0023 ha
- działka nr 5/7(obr.4, ark.2) ul.
Grabowiecka o pow.0.0204ha
- działka nr 60/3(obr.32, ark.4)
ul. Wschodnia o pow. 0.0358ha
Sukcesywne pozyskiwanie
terenów pod planowane
inwestycje drogowe:
- działka ozn. nr 79(obr.29,
ark.3) - boczna od ul.
Samsonowicza o pow. 0.2580ha
- działki ozn. nr 12/8, 12/14,
12/20(obr.22, ark.4) - ul. Stawki
Denkowskie o łącznej pow.
0.1471ha
- działki ozn. nr 25/3, 25/6,
25/8(obr.21, ark.1) i 29/6,
30/3(obr.21, ark.1) – ul. Rozległa
o łącznej pow. 0.1365ha
Nabycie prawa uŜytkowania
wieczystego gruntów połoŜonych
w Ostrowcu Św. przy ulicy
Świętokrzyskiej stanowiących
działki ozn.:
- nr 3/2 o pow.3.268m2 (Obr.44
ark.1)

4

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

11 031,00 zł

600, 60095, 459

1 058,00 zł

600, 60095, 459

26 282,00 zł

600, 60095, 459

732,00 zł
18 232,00 zł

600, 60095, 430
600, 60095, 459

15 860,00 zł

700, 70005, 605

46 000,00 zł
1 430,00 zł
1 000,00 zł

700, 70005, 605
700, 70005, 605
700, 70005, 430

2 217,00 zł
594,00 zł

700, 70005, 605
700, 70005, 461

230 604,84 zł

700, 70005, 605

Odpowiedzialny za
realizację

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

- nabycie budynku
usytuowanego na działce nr 3/2
- działki nr 3/3 o
pow.252m2(Obr.44 ark.1)
Przygotowanie do sprzedaŜy i
Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie sprzedaŜ w 2010r. gruntów na
cele inwestycyjne:
infrastruktury słuŜącej
- nieruchomość niezabudowana,
zrównowaŜonemu rozwojowi
miasta.
połoŜona w rejonie ul. L.
Cel szczegółowy
Waryńskiego – M. Kopernika o
G 3.1 Uporządkowanie sytuacji
pow.0,5363ha, oznaczona jako
dz. nr 192/2 i 193/1(Obr. 17, ark.
własnościowej gruntów oraz
1)
wyznaczenie i przygotowanie
terenów dla potrzeb oferty
- nieruchomość niezabudowana,
12
inwestycyjnej miasta.
połoŜona przy ul. Wałowej, o
pow. 0,1606ha, oznaczona jako
działki numer: 46/1 i 46/2 (Obr.
37, ark.3)
- nieruchomość niezabudowana,
połoŜona przy ul. J. Kilińskiego o
pow. 0,7907ha, oznaczona jako
działki numer: 11/2, 11/8, 11/7,
12/4, 37/3(Obr. 34, ark.5)

13

Przygotowanie do sprzedaŜy
gruntów na cele inwestycyjne:
- 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 (Obr. 2,
ark. 6), o pow. 0,0608ha,
połoŜona przy ul. Jodłowej

5

500,00 zł
2 113,80 zł
30,00 zł
18,36 zł

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

500,00 zł
60,00 zł
30,00 zł
24,72 zł

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

67,44 zł
30,00 zł
120,00 zł

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

2 133,80 zł
2 326,40 zł

700, 70005, 430

400,00 zł

700, 70005, 430

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

- nieruchomość połoŜona przy ul.
Lawendowej o pow. 0,9389ha
(Obr.3, ark.3) , oznaczona jako
działki nr 2/4 i 3/2

300,00 zł
60,00 zł

- nieruchomość zabudowana, o
pow. 0,2605ha, połoŜona przy ul.
A. Mickiewicza, oznaczona jako
działki nr 52/4 i 52/9 (Obr. 37,
ark.1)
- nieruchomość niezabudowana
o pow. 0,0716ha, połoŜona u
zbiegu ulic IłŜecka – Polna,
oznaczona jako działki gruntu nr
47/4 i 47/6 (Obr. 36, ark. 1)
- 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)
- nieruchomość połoŜona przy ul.
11-go Listopada o pow. 0,3745
(Obr. 22, ark. 3), obejmująca
działki numer: 7/6, 7/7, 9/7, 9/9 i
17/13
- nieruchomość połoŜona przy ul.
Sienkiewicza o pow. 0,0554 ha
(Obr. 12, ark. 3), oznaczona jako
działka numer 240/6
- nieruchomość połoŜona przy ul.
11-go Listopada o pow. 0,0507
ha (Obr. 20, ark. 3), oznaczona
jako działka numer 45/4

1 750,00 zł
1 400,00 zł
1 800,00 zł
401,38 zł

700, 70005, 430

2 550,00 zł
120,00 zł

700, 70005, 430
700, 70005, 461

60,00 zł
500,00 zł
230,82 zł
345,63 zł
808,80 zł
2 113,80 zł

700, 70005, 461
700, 70005, 430

3 240,00 zł
500,00 zł

6

700, 70005, 430
700, 70005, 461

700, 70005, 433
700, 70005, 430

700, 70005, 430

2 700,00 zł
400,00 zł

700, 70005, 430

350,00 zł

700, 70005, 430

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

14

15

Nabywanie na majątek gminy
gruntów przeznaczonych na
rozwój inwestycji sektora
prywatnego:
- działka ozn. nr 18(obr.32,
ark.3) o pow. 0.0635ha połoŜona
przy ul. Zielonej
- działka ozn. nr 33(obr.32,
ark.3) o pow. 0.0414ha połoŜona
przy ul. Zielonej
Przygotowanie do udostępnienia
nieruchomości znajdującej się w
starej części miasta, do
udostępnienia na rzecz
Miejskiego Centrum Kultury na
realizację Centrum Tradycji
Hutnictwa
- nieruchomość o pow.
0,1260ha, połoŜona przy ul.
Świętokrzyskiej, obejmująca
prawo uŜytkowania wieczystego
gruntu oznaczonego jako działki
nr 7/52 i 7/53 (Obr. 44, ark.1)
oraz prawo własności
usytuowanych na gruncie
budynków
- nabycie prawa uŜytkowania
wieczystego gruntu połoŜonego
przy ul. Świętokrzyskiej,
oznaczonego jako działka nr 15/2
(Obr. 44, ark.1) o pow. 0,0035ha.

12 700,00 zł

700, 70005, 605

1 024,00 zł
8 200,00 zł

700, 70005, 605

916,00 zł

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

7

1 586,00 zł
427,00 zł

700, 70005, 430

1 693,36 zł

700, 70005, 605

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 2010r. gruntów pod
budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne:
- zbyto 8 działek
niezabudowanych, połoŜonych
przy ul. Leśnej (Obr. 16, ark. 1),
oznaczonych nr: 4/27; 4/29; 4/32;
4/34, 4/36, 4/37, 4/40 i 4/41

Cel szczegółowy
- zbyto 9 działek
S 1.19. Zwiększenie dostępności niezabudowanych, połoŜonych w
16 terenów pod budownictwo
rejonie ul. Karłowicza – Chopina
mieszkaniowe jednorodzinne.
(Obr.10, ark.4), oznaczonych
numerami: 25/13; 25/12 i 191/4;
191/5; 191/7; 191/8, 191/9;
191/10; 191/11; 191/12
- działka gruntu nr 4/2 o pow.
845m2 (Obr.15,ark.1) przy ul.
Akacjowej
- 3 działki połoŜone przy ul.
IłŜeckiej, oznaczone nr: 382/2,
382/3 i 382/4 (Obr. 4, ark. 3)

17

Przygotowanie do sprzedaŜy
gruntów pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne:
- nieruchomość połoŜona przy ul.
Grabowieckiej, oznaczona jako
działki nr: 15/9 i 15/10 (Obr. 4,
ark. 2)

8

120,00 zł
50,16 zł

700, 70005, 461
700, 70005, 430

49,80 zł

700, 70005, 433

60,00 zł

700, 70005, 461

12,36 zł

700, 70005, 433

30,00 zł
60,00 zł
500,00 zł
18,36 zł
60,00 zł

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

45,47 zł
133,08 zł

700, 70005, 433

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

- prawo uŜytkowania wieczystego
10 działek gruntu połoŜonych
przy ul. Szewieńskiej,
oznaczonych nr: 74/8, 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
(Obr. 16, ark.4), oznaczonych
nr:34/2, 34/4 – 34/15
- 5 działek połoŜonych przy ul.
Las Rzeczki, pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne
(Obr.4, ark.1), oznaczonych nr:
18/2- 18/6
- 2 działki przy ul. Wąwozy,
oznaczone nr: 6/4 o pow.
0,1979ha i 6/7 o pow. 0,5691ha
(Obr.47, ark.1)
- działka nr 1/2 (Obr. 47, ark.1) o
pow. 0,1887ha przy ul. Wąwozy

60,00 zł

700, 70005, 461

1 000,00 zł

700, 70005, 430

60,00 zł

700, 70005, 461

875,00 zł

700, 70005, 430

1 200,00 zł

700, 70005, 430

60,00 zł

700, 70005, 461

4 652,00 zł
700, 70005, 430
700,00 zł

- ok. 46 działek połoŜonych na
os. Las (Obr. 19, ark. 3 i 4,
Obr.22, ark. 1)
- działka nr 2/13 o pow.
0,3175ha połoŜona przy ul.
Lawendowej (Obr.3, ark.3)
- działka nr 10/2 o pow.
0,1961ha (Obr.48, ark.2),
połoŜona przy ul. Zygmuntówka
- nieruchomość połoŜona przy ul.
Wschodniej, stanowiąca część
działki nr 15 o pow. 0,4036ha
(Obr. 31, ark.51)

9

90,00 zł

700, 70005, 461

22 680,00 zł

700, 70005, 430

60,00 zł

700, 70005, 461

350,00 zł

700, 70005, 430

700,00 zł

700, 70005, 430

50,44 zł

700, 70005, 433

50,44 zł

700, 70005, 433

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

18

19

Przygotowanie do sprzedaŜy
gruntów pod budownictwo
mieszkaniowe wielorodzinne:
- nieruchomość niezabudowana,
połoŜona przy ul. Słonecznej o
pow.0,8232ha, obejmująca działki
nr 284/1 i 284/2 (Obr.20, ark.2)
Realizacja róŜnych form taniego
budownictwa mieszkaniowego z
wykorzystaniem terenów
uzbrojonych:
- działka nr 80/4 o pow. 1,1683
ha połoŜona przy ul. Pogodnej
- działka nr 80/7 o pow. 0,0264
ha połoŜona przy ul. Sikorskiego
SUMA

500,00 zł
2 113,80 zł
18,36 zł
30,00 zł

700, 70005, 430
700, 70005, 433
700, 70005, 461
Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

876 300,00 zł

aport do spółki

300,00 zł

700, 70005, 430

19 800,00 zł
1 342 361,42 zł

aport do spółki

10

Lp

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, a takŜe zlecanie
promocji miasta na tego typu
imprezach. Były to m.in.

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

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

- „Plebiscyt Sportowy 2009”,
organizowany przez „Echo Dnia”
- spotkanie wigilijne z
mieszkańcami miasta
- impreza kulturalna, związana z
wyborami Miss Lata
- uroczystości państwowe (np.
Święto Konstytucji 3 Maja, Święto
Niepodległości, Dzień Wojska
Polskiego itd.)
- finałowa edycja DuŜej
Świętokrzyskiej Ligi Pływackiej
oraz Zimowych Mistrzostw
Okręgu Świętokrzyskiego w
pływaniu
- Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego
- Regionalna Konferencja
Uniwersytetów Trzeciego Wieku
pt. „Tradycja, toŜsamość i kultura
regionu w działalności UTW”

596 487,57 zł

- uroczystość jubileuszowa,
związana z obchodami XX-lecia
samorządu terytorialnego
- plebiscyt „Lekarz Roku 2009”

11

750, 75075, 417
750, 75075, 421
750, 75075, 430

Kierownik Zespołu PrasowoInformacyjnego

- promocja miasta przez sport –
piłkę noŜną i piłkę siatkową kobiet

21

22

23

24

- impreza ogólnopolska „RageRace 2010”
Zakup lub zlecenie wykonania
wydawnictw promocyjnych, tj.
- kalendarz na 2011 rok
- folder „Ostrowiec Świętokrzyski.
Ku przyszłości"
- ksiąŜeczka edukacyjna dla
dzieci pt. „Ja, rower i przepisy"
Zakup lub zlecenie wykonania
rekwizytów promocyjnych, takich
jak:
- statuetki mosięŜne z herbem
miasta, notesy, notatniki w
formacie A5, notatniki
magnesowe, notatniki
przyklejane, długopisy, smycze,
plany miasta, kubki ceramiczne,
puzzle z widokiem Ostrowca
Świętokrzyskiego z lotu ptaka,
koszulki t-shirt, filiŜanki ze
spodeczkami, medale
okolicznościowe z okazji
jubileuszu XX-lecia samorządu
terytorialnego, torby papierowe
na gadŜety.
Zakup i dostarczenie helu do
sterowca promocyjnego
Zlecanie wykonania plakatów,
ulotek, odezw informujących o
imprezach miejskich i
uroczystościach państwowych.

Kierownik Zespołu PrasowoInformacyjnego

12

25

26

27

28

29

30

Publikacje artykułów
promocyjnych w prasie
regionalnej i krajowej.
Wykonanie czterech tablic
promujących Piknik
Gombrowiczowski, Festiwal
Bluesowo – Rockowy im. Miry
Kubasińskiej, Pływalnię
„Rawszczyzna” oraz Ośrodek
Sportowo – Rekreacyjny na
Gutwinie oraz trzech tablic
promujących najwaŜniejsze
inwestycje miejskie z zakresu
budownictwa, infrastruktury,
sportu i rekreacji z okresu
ostatnich trzech lat.
Wykonanie dwóch banerów
promocyjnych
Wykonanie zapisu na nośniku
cyfrowym uroczystości z okazji
jubileuszu XX-lecia samorządu
terytorialnego oraz montaŜ
nagranego materiału i jego
archiwizacja w formacie dvd.
Zlecenie wykonania obrazu
olejnego, przedstawiającego
widok na kolegiatę pw. św.
Michała Archanioła.
Zlecenie wykonania zdjęć
lotniczych panoramy miasta.

Kierownik Zespołu PrasowoInformacyjnego

13

Cel strategiczny
Z 2. Uspołecznienie procesu
zarządzania gminą i usprawnienie
31
komunikacji społecznej.
Cel szczegółowy
Z 2.7. Zwiększenie skuteczności
Urzędu Miasta w zakresie
przekazywania informacji
32
związanych z działalnością
organów gminy oraz
pozyskiwanie opinii mieszkańców
w tym zakresie.

33

34

35

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
Produkcja i emisja w sieci
telewizji kablowej Vectra S.A., na
portalu telewizji internetowej
„Effect Studio Company” oraz w
telewizji lokalnej „Krzemionki”
cyklicznej audycji informacyjnej
pt. "Express-UM”, prezentującej
działalność samorządu
Zamieszczanie najwaŜniejszych
informacji dotyczących
funkcjonowania Urzędu w
telegazecie sieci telewizji
kablowej Vectra S.A
Zlecanie przygotowywania
informacji prezentujących
działalność samorządu, patronów
ostrowieckich ulic oraz informacji
o wydarzeniach z Ŝycia Ostrowca
Świętokrzyskiego,
zamieszczanych na stronie
internetowej Urzędu Miasta, w
informatorze samorządowym,
wydawnictwach promocyjnych

243 536,40 zł

14

750, 75095, par. 417, Kierownik Zespołu PrasowoInformacyjnego
430

36

37

38

39

40

41

oraz na stronach internetowych
Związku Miast Polskich i
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
Organizacja godzinnych czatów
internetowych 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 PrasowoInformacyjnego

Zamieszczanie bieŜących
informacji na portalu
internetowym Polskiej Agencji
Prasowej
Produkcja i emisja Ŝyczeń
wielkanocnych oraz
boŜonarodzeniowych,
skierowanych do mieszkańców
miasta
Emisja kondolencji po tragedii
smoleńskiej w „Gazecie
Ostrowieckiej"

15

42

43

Produkcja i emisja dwóch 30sekundowych spotów
telewizyjnych, dotyczących
obchodów 70. rocznicy Zbrodni
Katyńskiej
Produkcja i emisja w sieci
telewizji kablowej Vectra S.A.
oraz zamieszczenie na stronie
internetowej www.ostrowiectv.pl
materiału filmowego z udziałem
prezydenta miasta,
zachęcającego mieszkańców
Ostrowca Świętokrzyskiego do
udziału w wyborach
samorządowych.
SUMA

Kierownik Zespołu PrasowoInformacyjnego

840 023,97 zł

16

Lp

Wyszczególnienie

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

45

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

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

w ramach budŜetu
CKU

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

169 069,70 zł

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.
46

Nazwa zadania

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

Cel szczegółowy
S 1.5. Ograniczenie, a następnie
eliminacja zjawisk degradacji
ekonomicznej i marginalizacji
społecznej spowodowanych
bezrobociem i patologiami 47
zbudowanie skutecznego
systemu zapobiegania i
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.

48

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 427 uczniów szkół
podstawowych.

514 831,00 zł

854, 85415, par. 311,
324

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

85 346,59 zł

18

do realizacji zadania
środki przekazano do
budŜetów placówek

49

50

51

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

706 770,00 zł

926, 92695, 325

19 000,00 zł

926, 92695, 304

Nagrody za osiagnięcia
trenerskie
W 2010 roku za wysokie
osiagnięcia sportowe i trenerskie
nagrodzono 12 osób.
Utworzenie w 9 szkołach miejsc
zabaw w ramach Rządowego
Programu "Radosna Szkoła"
W ramach realizacji 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
otrzymało dziewięć szkół:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr
1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 i 14

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

89 865,00 zł

19

854, 85495, 424

Cel strategiczny
52 S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
53 Cel szczegółowy
S 1.7. Objęcie systemem pomocy
osób dotkniętych bądź
54 zagroŜonych zjawiskami
patologicznymi, dzieci i młodzieŜy
wywodzących się z rodzin
dysfunkcyjnych oraz
55 mających/stwarzających
problemy edukacyjnowychowawcze.
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
56 S 1.8. Upowszechnianie
aktywnych i bezpiecznych form
spędzania wolnego czasu przez
dzieci i młodzieŜ.

Organizacja wypoczynku letniego
dzieci oraz organizacja Dnia
Edukacji Narodowej
Wyjazd dzieci z rodzin o trudnej
sytuacji materialnej na kolonie do
Dąbek (grupa - 21 osób)
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.
57
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
58
ekonomicznej i marginalizacji
społecznej spowodowanych
bezrobociem i patologiami zbudowanie skutecznego
systemu zapobiegania i
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.

w ramach budŜetu
CKU

Pomoc motywacyjną wypłacono
1003 uczniom za osiągnięcie
wysokich wyników w nauce oraz
87 uczniom za wyróŜniające się
wyniki we współzawodnictwie.

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

109 000,00 zł

21

realizowany w ramach
budŜetów placówek
oświatowych

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
59 stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.5. Ograniczenie, a następnie
eliminacja zjawisk degradacji
ekonomicznej i marginalizacji
społecznej spowodowanych
60
bezrobociem i patologiami zbudowanie skutecznego
systemu zapobiegania i
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.

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
Cel strategiczny
słuŜących rozwiązywaniu
Z 2. Uspołecznienie procesu
zarządzania gminą i usprawnienie problemów uzaleŜnień i
przeciwdziałającym patologiom komunikacji społecznej.
61
zlecanie zadań organizacjom
poŜytku publicznego
Cel szczegółowy
Z 2.1. Poszerzenie zakresu
współpracy samorządu ze
społecznościami lokalnymi i
organizacjami pozarządowymi.

22

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

Ogłaszanie konkursów ofert na
realizację zadań gminy w nowych
sferach, nie objętych dotychczas
programem współpracy gminy z
organizacjami pozarządowymi.
Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi
Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi
dotacja
Ochrona zdrowia - pozostała
działalność

129 730,45 zł

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

481 870,24 zł

851, 85154, 85153,
par. 282, 283

66 369,25 zł

851, 85195, par. 282,
283

23

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

63

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

Programy Gminnego Centrum
Informacji
Wolontariacki Ośrodek Pracy

12 064,00 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.
Cel szczegółowy
S 1.4. BieŜące dostosowywanie
oferty szkolnictwa do aktualnych i
64
perspektywicznych potrzeb rynku.

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

226 849,69 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

"Moje przedszkole"
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.4. BieŜące dostosowywanie
oferty szkolnictwa do aktualnych i
perspektywicznych potrzeb rynku.
Cel szczegółowy
S 1.7. Objęcie systemem pomocy
osób dotkniętych bądź
zagroŜonych zjawiskami
patologicznymi, dzieci i młodzieŜy
65 wywodzących się z rodzin
dysfunkcyjnych oraz
mających/stwarzających
problemy edukacyjnowychowawcze.
Cel strategiczny
Z 3. Wzrost dochodów gminy
oraz efektywności w
pozyskiwaniu środków na rozwój
samorządu z funduszy
zewnętrznych.
Cel szczegółowy
Z 3.1 Wzrost wykorzystania przez
Gminę dodatkowych źródeł
finansowania zadań samorządu.

104 539,40 zł

26

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

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.4. BieŜące dostosowywanie
oferty szkolnictwa do aktualnych i
perspektywicznych potrzeb rynku.

"POTRAFISZ - program
wyrównywania szans
edukacyjnych i rozwijania
kompetencji kluczowych
gimnazjalistów z terenu gminy
Ostrowiec Świętokrzyski"

66 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.

39 331,20 zł

27

853, 85395, 417

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.

67

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.

19 694,00 zł

900, 90095, par. 421,
424
900, 90019, par. 421,
424

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

10 550,00 zł

28

900, 90095, 430
900, 90019, 430

Dotacje. Dotacja z WFOŚiGW na
realizację programu promocji i
wdraŜania selektywnej zbiórki
68
odpadów pn. „Szukaj zysku w
odzysku” edycja VII. Zakup
nagród dla placówek
oświatowych.
Cel strategiczny
Zadanie: Współpraca z
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz MłodzieŜą poprzez działalność
stopnia integracji zawodowej i
Inicjatywy MłodzieŜowej.
społecznej mieszkańców.
Rozpowszechnienie sprawdzonej
idei inicjatywnych grup
Cel szczegółowy
69
S 1.8. Upowszechnianie
młodzieŜowych.
aktywnych i bezpiecznych form
ZróŜnicowana oferta kulturalno –
spędzania wolnego czasu przez rozrywkowa dla młodzieŜy,
dzieci i młodzieŜ.
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
70
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

16 000,00 zł

801, 80195, 424

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

2 812 399,32 zł

29

Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
S 2. Poprawa bezpieczeństwa
publicznego, socjalnego i zdrowia
mieszkańców oraz ochrona
rodziny.
Cel szczegółowy
S 2.1. Wzrost poczucia
71
bezpieczeństwa mieszkańców
miasta.

72

73

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 obronne dla członków
Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego nt. "Administracja
publiczna w systemie
bezpieczeństwa narodowego".

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

4 800,00 zł

754, 75414, 427

Odpowiedzialny za
realizację

Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich

Ponadnormatywne patrole z
Komendy Powiatowej Policji
Komenda Powiatowa Policji w
Ostrowcu Świętokrzyskim, dla
poprawy bezpieczeństwa
publicznego mieszkańców
miasta, w roku 2010, wystawiła
dodatkowe patrole monitorujące
sytuację w mieście.
SUMA

2 000,00 zł

754, 75414, 430

60 000,00 zł

754, 75405, 300

66 800,00 zł
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Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
74
N 3.1. Poprawa czystości wód
powierzchniowych i podziemnych
oraz racjonalne ich
wykorzystanie.
Cel szczegółowy
G 1.6. Podniesienie i utrzymanie
standardu istniejących dróg
publicznych.
Cel szczegółowy
75 G 1.7. Budowa nowych dróg
utwardzonych.

76

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

167 404,00 zł

900, 90095, 605

Nazwa zadania
Kanalizacja deszczowa:
- wybudowano oczyszczalnie
wód opadowych (seperatory) na
wylotach kanalizacji deszczowej
na terenie miasta ( Staszica,
Sienkiewicza-PiaskiSzymanowskiego) - szt. 2
Wybudowano następujące drogi
na terenie miasta:
- ul. Hubalczyków o nawierzchni
asfaltobetonowej o długości
690,0m i powierzchni 7987,0m2,
chodniki i ścieŜka rowerowa z
kostki betonowej wraz z budową
kanalizacji deszczowej i
oświetlenia.
- ul. Denkowska o nawierzchni
asfaltobetonowej, chodniki i
ścieŜka rowerowa z kostki
betonowej wraz z budową
kanalizacji deszczowej o łącznej
długości 1103 mb. Planowana
wartość robót ok.5.209.880,00 zł.
Realizacja w latach 2010-2011 w
tym w 2010 roku kwota
824.194,00 zł.
PrzedłuŜająca się procedura
związana z uzyskaniem decyzji
ZRID uniemoŜliwiła rozpoczęcie
robót drogowych w 2010 roku.
PowyŜszą decyzję ZRID
uzyskano w dniu 24.09.2010 r.

Odpowiedzialny za
realizację

2 434 104,00 zł

Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

600, 60016, 605

824 194,00 zł
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Natomiast w 2010 roku
rozpoczęto budowę kanalizacji
sanitarnej zachowując kolejność
wynikającą z technologii robót
drogowych. Planowany termin
zakończenia robót drogowych
30.09.2011 roku.

77

- wykonano przebudowę i
rozbudowę ulic: Młyńska,
Górzysta, Starokunowska,
Sienkiewicza realizowanych w
ramach programu
inwestycyjnego: „Uzupełnienie
funkcji kulturalno-rekreacyjnych w
ramach rewitalizacji obszaru
Śródmieście miasta Ostrowca
Św.” Zakres robót obejmował
budowę nawierzchni ulic z
asfaltobetonu w Sienkiewicza i
Starokunowskiej o łącznej
długości 803,30 m i powierzchni
7.543,65m2. Z kostki betonowej
w Młyńskiej i Górzystej o łącznej
długości 518,0 m i powierzchni
2.963,0m2.

600, 60016, 605

3 186 071,00 zł

Ponadto wybudowano chodniki i
ścieŜki rowerowe z kostki
betonowej o pow. 5.141,52 m2 i
asfaltobetonu o pow.1048,0 m2
oraz odwodnienie kanałem
deszczowym. Ogólna długość
wybudowanych odcinków ulic
wyniosła 1321,30mb a ich
powierzchnia 10.506,65 m2.

32

Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

78

79

80

- wybudowano schody łączące
ulicę Starokunowską z ulicą
Górzystą, z betonu o nawierzchni
z kostki betonowej o długości
50,00 m i szerokości 3,50m wraz
z budową odwodnienia i
oświetlenia lampami typu
parkowego szt.8
- wybudowano 52 szt. miejsc
parkingowych na terenie
pomiędzy ulicą Denkowską i ulicą
Głogowskiego wraz z dojazdami.
Nawierzchnia z kostki betonowej
o łącznej powierzchni
1612,52m2.
- przebudowa ulicy
Głogowskiego i parkingu.
Wykonanie nowej nawierzchni
jezdni oraz chodników na
długości 130mb. Miejsc
postojowych 56 szt. Ogólny koszt
ok. 700.000 zł . Planowana
inwestycja będzie kontynuowana
po dokonaniu niezbędnych zmian
w zapisach MPZP w latach 20122013.
Opracowano dokumentację
projektową rozbudowy ulicy
Wąwozy o długości 616 mb, o
nawierzchni asfaltobetonowej,
łączący odcinek juŜ wybudowany
z ulicą Opatowską.

442 000,00 zł

672 520,00 zł

600, 60016, 605

119 560,00 zł
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Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

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.
81

Opracowanie obejmuje budowę
nawierzchni asfaltobetonowej,
kanalizacji deszczowej oraz
przebudowę istniejącego
gazociągu i oświetlenia.
Rozwój miejskiej infrastruktury
sportowo-rozrywkowej, budowa
nowoczesnej hali widowiskowosportowej.
Inwestycja w trakcie realizacji.
Planowany termin zakończenia
realizacji całości inwestycji
28.02.2011r. Hala ma być
przystosowana do rozgrywania
zawodów sportowych rangi
międzynarodowej, imprez
kulturalnych i wystawienniczych.
Ogólna powierzchnia
pomieszczeń 9300m2 z widownią
stałą na 2500 osób.
Planowana ogólna wartość robót
wynosi 58.621.068,00 zł z tego
do poniesienia w roku:
2007-2009 - 25.011.904,00 zł
2010- 27.192.961,00 zł
2011- 6.416.203,00 zł

Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich
27 192 961,00 zł

34

926, 92605, 605

Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
N 3.7. Uzyskanie maksymalnej
oszczędności i efektywności
zuŜycia paliw i energii.

82

Termomodernizacja i przebudowa
oraz zmiana sposobu
uŜytkowania budynku MOMP przy
ul. Świętokrzyskiej 22 na siedziby
instytucji uŜyteczności publicznej
wraz z obsługującymi je
instytucjami technicznymi i
ochrony bezpośredniej.
Wykonano roboty
termomodernizacyjne oraz trwa
przebudowa i zmiana sposobu
uŜytkowania pomieszczeń
dawnego budynku MOMP-u na
siedziby instytucji uŜyteczności
publicznej.
Planowany termin zakończenia
realizacji całości inwestycji to
30.06.2011 rok.
Charakterystyka:
- parter + 10 pięter
- kubatura – 22.154 m3
- pow. zabudowy – 722 m2
Ogólna wartość robót
12.493.780,00 zł z tego do
poniesienia w roku:
2008-2009 – 415.959,00 zł
2010- 3.902.426,00 zł
2011- 8.175.395,00 zł

3 902 426,00 zł
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900, 90095, 605

Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

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.

83

Budowa mieszkań socjalnych:
Dokonano przebudowy budynku
akademika przy ul.
Samsonowicza nr 15 na budynek
zamieszkania zbiorowego z
małymi lokalami socjalnymi w
Ostrowcu Św. Inwestycja
realizowana w cyklu 2-letnim
2009-2010. Charakterystyka:
- piwnice + 4 kondygnacje
nadziemne
- powierzchnia uŜytkowa 1.836,39
m2
- mieszkań 52 szt
- parking przy budynku o
nawierzchni z kostki betonowej
na 10 stanowisk z oświetleniem,
- plac zabaw.
Ogólna wartość robót
2.453.257,00 zł z tego do
poniesienia w roku:
2008-2009 – 1.497.744,00 zł
2010 – 955.513,00 zł

SUMA

955 513,00 zł

39 896 753,00 zł

36

700, 70095, 605

Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

Lp

84

85

86
87

88

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

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

29 280,00 zł

750, 75075, 430

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.

37

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

90

91

92

93

94

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.

Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Promocji
Gospodarczej

Wynajem powierzchni na wieŜy
ciśnień pod banery promujące
Ostrowiec Świętokrzyski oraz
gruntu w Szewnie pod witacz
Wykonanie multimedialnej
prezentacji miasta w 3 językach
na płycie CD – 500 szt.;
Wykonanie dwóch rodzajów
folderów promocyjnych miasta w
języku angielskim (2x500 sztuk)

36 502,00 zł

Obsługa delegacji młodzieŜy z
Francji

38

750, 75075 par. 417,
421, 430

95

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.
Cel szczegółowy
S 1.15 Upowszechnienie
czytelnictwa i korzystania z
96
nowoczesnych form
edukacyjnych (e-learning,
komputerowe programy
edukacyjne, internet jako źródło
wiedzy).

Zamówienie artykułu
sponsorowanego nt. gospodarki
miasta w wydawnictwie
dystrybuowanym na targach
EXPO REAL w Monachium
Realizacja zadania „Gimnazjum
na miarę XXI wieku –
modernizacja Publicznego
Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu
Świętokrzyskim”
- kompleksowa dostawa wraz z
montaŜem wyposaŜenia PG 3 w
Ostrowcu Św.
- kompleksowa dostawa pomocy
naukowych i dydaktycznych wraz
z montaŜem

298 959,78 zł

801, 80110, 421

389 675,00 zł

801, 80110, 424

10 216,62 zł

801, 80110, 430

26,84 zł

801, 80110, 475

- zamieszczanie w prasie
artykułów sponsorowanych na
temat projektu
- wykonanie 2 tablic
pamiątkowych projektu oraz 3000
szt. naklejek samoprzylepnych
- organizacja imprezy
inauguracyjnej w związku z
uruchomieniem projektu
- kompleksowa dostawa wraz z
montaŜem wyposaŜenia

39

Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Promocji
Gospodarczej

Cel szczegółowy
Z 4.1. Wzrost zainteresowania
inwestorów zewnętrznych
inwestowaniem w mieście.
Cel szczegółowy
Z 4.7. Kreowanie pozytywnego
wizerunku miasta wśród jego
mieszkańców i na zewnątrz.

97

Realizacja projektu pn. Kampania
promocyjna miasta "Ostrowiec
Świętokrzyski - aktywnie i
alternatywnie" realizowanego w
ramach RPOWŚ 2007-2013
- zakup sterowca reklamowego
- zakup stoiska promocyjnego
- zakup namiotu promocyjnego z
wyposaŜeniem
- utworzenie portalu
internetowego – aktywny i
alternatywny wizerunek Ostrowca
Świętokrzyskiego
- wykonanie gadŜetów
promocyjnych
- wydanie płyty promocyjnej i
przewodnika po mieście i okolicy
- udział w targach Turystyki i
Wypoczynku LATO 2010 w
Warszawie
- utworzenie systemu informacji
wewnętrznej – tablice i billbordy w
mieście oraz okolicach
- współorganizacja Pikniku
Gombrowiczowskiego
- opłata za wynajem gruntów pod
tablice informacyjne (5 szt.)
- akcja plakatowa promująca
miasto w Starachowicach,
Sandomierzu, SkarŜyskuKamiennej, Opatowie, Kielcach –
łącznie 2 tys. szt.,
rozplakatowanie w miejscach
dozwolonych w Warszawie – 5
tys. szt., w Lublinie – 3 tys. szt.

82 016,78 zł

750, 75075, 606

Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Promocji
Gospodarczej

540 812,05 zł

40

750, 75075, 430

98

- udział w wydarzeniach
promocyjnych na wybranych
imprezach kulturalnych w Polsce:
Festiwal „Las, Woda & Blues”,
„Kozienalia” w Lublinie
organizowane przez Samorząd
Studencki Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, wybrane
Juwenalia w Warszawie
organizowane przez samorządy
studenckie uczelni warszawskich,
np.: Akademię Wychowania
Fizycznego, Uniwersytet
Warszawski, "Piknik Country” w
Lesku
- reklama Festiwalu "Wielki
Ogień” i Pikniku
Gombrowiczowskiego w stacjach
radiowych
- reklama Festiwalu "Wielki
Ogień” i Pikniku
Gombrowiczowskiego w prasie
ogólnopolskiej
Składka za członkostwo w LGD
Krzemienny Krąg za 2010 rok
Opłata za wydanie indywidualnej
interpretacji podatkowej
Składka za członkostwo w
Związku Miast i Gmin Regionu
Świętokrzyskiego za 2010 r.
Składka członkowska w
Regionalnej Organizacji
Turystycznej Województwa
Świętokrzyskiego za 2010 r.

Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Promocji
Gospodarczej

32 756,80 zł

41

750, 75075, 443

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.
99

100

Opłata za promocję miasta w
konkursie Gmina Fair Play
Opłata za promocję miasta w
konkursie Sportowa Gmina
Współpraca z zagranicą zorganizowanie wizyt delegacji z
miast partnerskich i
zaprzyjaźnionych w Ostrowcu Św.
Koszt tłumaczenia podczas wizyty
delegacji z Francji
Obsługa komentatorska meczu
piłkarskiego podczas wizyty
delegacji młodzieŜy (druŜyna
piłkarska) z bliźniaczego miasta
we Francji.
Zorganizowanie wizyty delegacji
młodzieŜy z bliźniaczego miasta
we Francji
Tłumaczenia ustne podczas
pobytu delegacji francuskiej w
Ostrowcu Świętokrzyskim.
Współpraca z zagranicą podróŜe słuŜbowe zagraniczne:
- wyjazd delegacji w dniach 1014 stycznia 2010 r. do Mińska na
Białorusi w związku z
zaproszeniem wystosowanym
przez Białoruskie Towarzystwo
Przyjaźni i Kultury
z Zagranicznymi Krajami. Celem
wizyty było podpisanie
porozumienia i umowy
współpracy w 2010 r. pomiędzy
województwem świętokrzyskim a
okręgiem witebskim

42

550,00 zł

750, 75095, 417

15 646,40 zł

750, 75095, 430

550,00 zł

750, 75095, 438

12 500,69 zł

750, 75095, 442

Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Promocji
Gospodarczej

- wyjazd delegacji w dniach 1112 lutego 2010 r. do Lwowa na
wręczenie tytułu Doktora Honoris
Causa rektorowi WSBiP – prof.
Stanisławowi Zaborniakowi
- wyjazd w dniach 15-20 marca
2010 r. do Cannes we Francji
przedstawiciela Wydziału
Rozwoju i Promocji Gospodarczej
w związku z udziałem w
międzynarodowych targach
inwestycyjnych MIPIM 2010.
Celem wyjazdu była promocja
oferty inwestycyjnej Gminy wśród
potencjalnych, zagranicznych
inwestorów
- wyjazd w dniach 14-22 maja
2010 r. Prezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosława Wilczyńskiego na
Światową Wystawę EXPO 2010
oraz targi SIAL do Szanghaju w
Chinach celem promocji
gospodarczej miasta
- wyjazd w dniach 13-17 czerwca
2010 r. Naczelnika Wydziału
Rozwoju i Promocji Gospodarczej
do Zurichu i Monachium na misję
branŜową w ramach uczestnictwa
w projekcie „ŚwiętokrzyskoPodkarpacki Klaster
Energetyczny”

Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Promocji
Gospodarczej

43

- na zaproszenie mera miasta
bliźniaczego Gennevilliers wyjazd
w dniach 16-21 czerwca 2010 r.
Wiceprezydenta Jarosława
Górczyńskiego w celu udziału w
festiwalu folklorystycznym w
ramach Dni Kultury. Podczas
wizyty omówiono plany dalszej
współpracy zagranicznej
pomiędzy Ostrowcem a
Gennevilliers
- zorganizowanie wyjazdu
delegacji Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski do Gussing w
Austrii w dniach 7-11 września
2010 roku na misję branŜową w
ramach uczestnictwa gminy w
projekcie ,,ŚwiętokrzyskoPodkarpacki Klaster
Energetyczny”
- zorganizowanie wyjazdu
delegacji Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski do bliźniaczego
miasta Biała Cerkiew na Ukrainie
w dniach 16-20 września 2010
roku w związku z zaproszeniem
mera Białej Cerkwi Wasyla
Pietrewicza Sawczuka

Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Promocji
Gospodarczej
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- zorganizowanie wyjazdu
przedstawiciela gminy Ostrowiec
Świętokrzyski do Monachium w
Niemczech, w dniach 3-7
października 2010 roku, w
związku z udziałem gminy w
międzynarodowych targach
inwestycyjnych EXPO REAL
2010
Cel strategiczny
Realizacja zadania „Otwarte
S 1.Wzrost poziomu Ŝycia oraz
strefy rekreacji dziecięcej przy
placówkach oświatowych
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
gwarancją zdrowego stylu Ŝycia
wśród dzieci i młodzieŜy miasta
Cel szczegółowy
S 1.8 Upowszechnienie
Ostrowiec Świętokrzyski”
aktywnych i bezpiecznych form
- płatności 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
101
publicznego, socjalnego i zdrowia sportowych oraz 14 umów zleceń
z osobami odpowiedzialnymi za
mieszkańców oraz ochrona
rodziny.
prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych
Cel szczegółowy
S 2.13 Osiągnięcie
- zakup wraz z dostawą sprzętu
ponadprzeciętnego poziomu
zdrowia społeczeństwa oraz
sportowego i rehabilitacyjnego
świadomości i kultury zdrowotnej.
- przeprowadzanie wykładów
dotyczących zdrowego stylu Ŝycia

783 731,13 zł

851, 851195, par.
411, 412, 417, 421,
430
Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Promocji
Gospodarczej
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Cel strategiczny
Z 1. Podniesienie jakości usług
administracji samorządowej.
Cel szczegółowy
Z 1.3. UmoŜliwienie
mieszkańcom powszechnego
korzystania z wysokiej jakości
usług publicznych on-line w
szerokim zakresie.
102 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.

- działania promocyjne projektu
(dyplomy, zamieszczanie
artykułów sponsorowanych w
prasie, wykonanie koszulek,
broszur, plakatów promujących
projekt, wykonanie i montaŜ tablic
pamiątkowych, banery promujące
projekt)
- zorganizowanie i
przeprowadzenie imprez
sportowo-rekreacyjnych
- uroczyste otwarcie i
zakończenie projektu
Realizacja zadania pn. "eświętokrzyskie - budowa
miejskich sieci światłowodowych
jst" realizowanego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego

Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Promocji
Gospodarczej

Wartość zadania na terenie
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
wynosi 6 617 493,61 zł, z czego
dofinansowanie to kwota 5 624
869,57 zł (85% kosztów
inwestycji). Zakres prac obejmuje
połączenie siecią internetową
wszystkich gminnych jednostek
organizacyjnych i spółek.

2 086,20 zł
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720, 72095, 605

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

Dodatkowo do sieci
szerokopasmowej miasta
Ostrowiec zostanie dołączone 15
punktów HOT-SPOT
zainstalowanych w kluczowych
punktach miasta.
Zakres rzeczowy realizacji
projektu przewidziany jest na lata
2011-2012.

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.

SUMA

2 235 310,29 zł
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Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
Z 5. Wykorzystanie narzędzi
zarządzania strategicznego w
107
planowaniu inwestycyjnym.
Cel szczegółowy
Z 5.1. Likwidacja barier rozwoju
związanych z planowaniem
przestrzennym - Miejscowe Plany
Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP).
108

Kwota

Nazwa zadania
Opracowanie Miejscowego Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego części miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego w
rejonie ulic: Grabowiecka,
Graniczna
Przystąpiono do opracowania
Miejscowego Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego części miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego w
rejonie ulic: Siennieńska, Armii
Krajowej, IłŜecka, Rzeczki
(zadanie w trakcie realizacji,
planowane zakończenie - 2011 r.)

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

710, 71004, 430

Naczelnik Wydziału
Planowania
Przestrzennego i Ochrony
Środowiska

17 500,00 zł

1 803,78 zł

19 303,78 zł

SUMA
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Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
N 2. WdroŜenie systemu
kompleksowej gospodarki
odpadami komunalnymi.
Cel szczegółowy
109
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.

110

Nazwa zadania
Likwidacja dzikich wysypisk.
- likwidację dzikich wysypisk
odpadów realizował Zakład Usług
Miejskich. W okresie
sprawozdawczym zlikwidowano
ogółem 36 nielegalnych wysypisk
odpadów, z których wywieziono
na składowisko odpadów „Janik”
ogółem 102,37 ton odpadów.
Rekultywacja i
zagospodarowanie terenów
zieleni.
- rekultywację terenów zieleni
powierzono Zakładowi Usług
Miejskich. Zadanie polegało na
nasadzeniu na terenie miasta
drzew, krzewów i krzewinek.
Ogółem nasadzono na terenie
miasta 859 szt. drzew i 3402 szt.
krzewów i krzewinek.
- powierzono Zakładowi Usług
Miejskich zadanie polegające na
rekultywacji zieleni miejskiej. W
ramach realizacji zarządzenia
wykonano m.in. rekultywację
zieleni w pasie drogowym ulicy
Konopnickiej (1250 m2), Matejki
(961m2), Targowej (130 m2),
Dziewulskiego (85m2),
rekultywację trawników w Rynku
(560 m2), nasadzono 230 szt.
nowych drzew oraz posadzono
kwiaty jednoroczne na klombach

49

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

49 985,67 zł

900, 90003, 4300

8 409,93 zł

900, 90019, 430

96 515,62 zł

900, 90004, 430

80 131,64 zł

900, 90019, 430

Odpowiedzialny za
realizację

Naczelnik Wydziału
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i skwerach w mieście. Ponadto
zrekultywowano boisko przy ulicy
Sikorskiego oraz załoŜono skwery
zieleni na os. Ogrody przy bloku
nr 35/6 oraz w okolicy „duŜego”
placu zabaw.

111

Utrzymanie zieleni miejskiej
Zadanie polegające na
utrzymaniu zieleni miejskiej tj.
tereny skwerów Śródmieścia,
Parku Miejskiego im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego, Parku
Fabrycznego, 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
realizowane jest przez Zakład
Usług Miejskich.

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

192 292,22 zł

Zakres prac obejmował m.in.
koszenia trawników, pielenie
rabat, rekultywację zniszczonych
trawników, sadzenie drzew i
krzewów, obsadzanie kwietników,
cięcia pielęgnacyjne drzew i
krzewów, porządkowanie terenów
zieleni z odpadów i nieczystości.
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900, 90004, 430

Zieleń w pasach drogowych dróg
gminnych stanowiąca zieleń
miejską utrzymywana była przez
Zakład Usług Miejskich. 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.

78 302,54 zł

900, 90004, 430
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Zawarto porozumienie pomiędzy
Gminą Ostrowiec Św. a Parafią
p.w. św. Michała Archanioła, na
mocy którego gmina zobowiązała
się utrzymywać zieleń na skarpie
przy kościele,
w zamian za co parafia
nieodpłatnie udostępniać będzie
gminie wizerunek kościoła na
cele promocyjne miasta.
Utrzymanie zieleni na
przedmiotowej skarpy powierzono
Zakładowi Usług Miejskich w
Ostrowcu Św.

7 500,00 zł
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900, 90004, 430

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,
112
ogródków jordanowskich,
kąpielisk itp.

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
113
publicznych.

Konserwacja urządzeń
zabawowych
Zadania polegające na
konserwacji powierzono
Zakładowi Usług Miejskich, który
konserwuje i remontuje
urządzenia zabawowe oraz inne
elementy małej architektury na
terenach placów zabaw
stanowiących własność Gminy.
BieŜąco przeprowadzane były
przeglądy urządzeń zabawowych
i wykonywane naprawy (wymiany
łańcuchów, malowanie,
konserwacja, wymiana piasku w
piaskownicach).

Remonty dróg i chodników
gminnych:
- ul. Czerwińskiego – remont
chodnika o powierzchni 270 m2
- ul. Widok – remont chodnika o
powierzchni 572 m2
- ul. Matejki – remont chodnika o
powierzchni 744 m2
- ul. Szkolna – remont
nawierzchni drogi o powierzchni
1801 m2
- ul. Asnyka – remont
nawierzchni drogi o powierzchni
942 m2
- ul. Stodolna – remont
nawierzchni drogi o powierzchni
500 m2 i chodników o
powierzchni 165 m2

37 705,65 zł

900, 90004, 430
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48 000,00 zł
90 000,00 zł
105 000,00 zł
117 928,25 zł

120 000,00 zł

72 365,74 zł
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600, 60016, 427

- ul. Wiejska - remont
nawierzchni drogi o powierzchni
1326 m2
- ul. Sienkiewicza (wewnętrzna)
– remont nawierzchni drogi o
powierzchni 2055 m2 i chodników
o powierzchni 641 m2
- Park Saletyński – remont
ciągów pieszych o powierzchni
1200 m2
- ul. Konopnickiej – remont
nawierzchni drogi o powierzchni
3000 m2 i chodników o
powierzchni 1644 m2
- ul. Prusa – remont nawierzchni
drogi o powierzchni 2522 m2 i
chodników o powierzchni 654 m2
- ul. Wspólna I – remont
nawierzchni drogi o powierzchni
2632 m2 i chodników o
powierzchni 3256 m2
- ul. Miłej – remont nawierzchni
drogi o powierzchni 1168 m2
- ul. Kruczkowskiego – remont
nawierzchni drogi o powierzchni
1742 m2
- ul. Wspólna II – remont
nawierzchni drogi o powierzchni
2736,75 m2 i chodników o
powierzchni 482 m2

144 859,09 zł

290 570,58 zł

163 000,00 zł

605 881,05 zł

233 185,20 zł

618 977,87 zł

155 000,00 zł
183 099,31 zł

358 995,94 zł

53

600, 60016, 427
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Remonty cząstkowe dróg i
chodników:
Na podstawie zawartej umowy z
firmą MPRD Sp. z o. o. z
Ostrowca Świętokrzyskiego
realizowane były remonty
cząstkowe dróg gminnych o
nawierzchni bitumicznej. W
ramach realizacji powyŜszej
umowy wykonane zostały krótkie
nakładki asfaltowe o łącznej
powierzchni 1 662 m2 oraz
remonty cząstkowe nawierzchni
asfaltowej o łącznej powierzchni 1
562 m2. Krótkie nakładki
asfaltowe zostały wykonane w
ulicach Mickiewicza boczna,
Sikorskiego, Świętokrzyska
łącznik z ul. St. Brody, Szkolna
boczna oraz w ulicach na osiedlu
Stawki i Ogrody.
Wykonano m.in. polepszenie
nawierzchni dróg gruntowych, do
tego celu zuŜyto 1243 tony
kruszywa drogowego oraz 320
ton destruktu. Łącznie w okresie
sprawozdawczym wymieniono
732 mb uszkodzonych
krawęŜników, 605 mb obrzeŜy,
uzupełniono 952 m2 kostki
brukowej.

284 782,52 zł

600, 60016, 430
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448 010,50 zł

54

600, 60095, 430
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Konserwacja mostów i kładek
stanowiących własność gminy
W okresie sprawozdawczym
wykonano: konserwację i
malowanie barier kładki dla
pieszych przy Al. 3 Maja,
konserwację barier przepustów w
ulicy Stalowej i na przepuście
Cieku Denkowskiego,
konserwację barier gminnych
mostów na rzece Modła i
Szewnianka.
Dotacja na remont ul. Kąty
Denkowskie
Prace objęte umową zostały
wykonane i odebrane, równieŜ
przez przedstawiciela gminy i
obejmowały swoim zakresem
wzmocnienie podbudowy z
mieszanki mineralno- bitumicznej
i tłucznia kamiennego, wykonanie
warstwy wiąŜącej o grubości 4 cm
i wykonanie warstwy ścieralnej o
grubości 5 cm. Dzięki udzielonej
dotacji i wykonanemu remontowi
zwiększyła się przepustowość
ulicy Kąty Denkowskie oraz w
znacznym stopniu poprawiło się
bezpieczeństwo w ruchu kołowym
na tej ulicy, jak równieŜ poprawiła
się estetyka tej części miasta.
Dotacja została wykorzystana w
całości i rozliczona zgodnie z
przeznaczeniem.

8 531,26 zł

600, 90095, 430
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200 000,00 zł
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600, 60014, 232

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.

Dotacja z przeznaczeniem na
realizowane w roku 2010 prace
konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane, przy zabytku –
murowanej kaplicy rodziny
Pietrzykowskich na cmentarzu
Parafialnym w Ostrowcu
Świętokrzyskim przy ul.
Denkowskiej - wpisanym do
rejestru zabytków nieruchomych
Województwa Świętokrzyskiego
pod numerem A.272

Prace remontowe obejmowały
swoim zakresem m.in. skucie
117 Cel szczegółowy
starych tynków, rekonstrukcję
N 4.1. Poprawa stanu obiektów
gzymsu, wykonanie dwóch
dziedzictwa kulturowego i
drewnianych okien, pomalowanie
przyrodniczego oraz ich ochrona elewacji, naprawę cokołów,
w celu zachowania dla przyszłych renowację drzwi wejściowych
pokoleń.
oraz naprawę schodów przed
kaplicą. Prace remontowe zostały
zakończone i odebrane w dniu 29
listopada 2010 r. Udzielona
dotacja została wykorzystana i
rozliczona zgodnie z
przeznaczeniem. Dzięki
udzielonej dotacji moŜliwa była
renowacja obiektu zabytkowego i
zahamowanie jego degradacji.

20 000,00 zł
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921, 92120, 272
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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.
118

17 600,00 zł

921, 92195, 430

Naczelnik Wydziału
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Całorocznym utrzymaniem objęte
były:
• 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

57

• 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

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

• Tablica Upamiętniająca Walkę
Harcerek I Harcerzy
Ostrowieckiego Hufca „RÓJ
HUTA” z okupantem niemieckim

58

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 Piłsudskiegoprzy 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: SienkiewiczaMickiewicza
• Tablica Upamiętniająca Strajk
Robotników Zakładów
Ostrowieckich w Roku 1926południowa elewacja budynku
Urzędu Miasta
• Tablica Upamiętniająca Strajk
Robotników Zakładów
Ostrowieckich W Roku 1926południowa elewacja budynku nr

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej
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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 119
zapewnienie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego miasta.
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12 przy ul. Świętokrzyskiej
Remont kanalizacji
deszczowej:
Remont gminnej kanalizacji
deszczowej został powierzony
Zakładowi Usług Miejskich w
Ostrowcu Św. W ramach
realizacji zadania wykonano:
odbudowę 41 szt. studzienek
ściekowych, 35 szt. rusztów, 23
szt. włazów, 238 mb kanału, 1
studzienkę rewizyjną. Remonty
kanalizacji deszczowej wykonane
zostały w ulicach Wiejskiej,
Wspólnej, Konopnickiej,
Grzybowej, Zgoda, Siennieńska,
Broniewskiego, Brody,
Kasztanowa, Sikorskiego.

169 180,00 zł

900, 90001, 427

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

BieŜąca konserwacja gminnej
kanalizacji deszczowej
BieŜąca konserwacja gminnej
kanalizacji deszczowej
powierzona została do realizacji
Zakładowi Usług Miejskich w
Ostrowcu Św. Ogólna długość
kanalizacji deszczowej,
zarządzanej przez Gminę wynosi
ponad 25 000 mb, na której
znajduje się blisko 750 szt. studni
rewizyjnych oraz ponad 1 100 szt.
wpustów. Ponadto w ciągu roku
oddano do uŜytku wykonane w
ramach inwestycji nowe drogi
posiadające kanalizację
deszczową . Zwiększyła się

68 008,10 zł
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900, 90001, 430

równieŜ liczba separatorów
podczyszczających wody
opadowe. W ramach realizacji
zadania wykonano
m.in. oczyszczenie z namułu
studzienek ściekowych i
rewizyjnych kanalizacji
deszczowej ulic: Grzybowa,
Trzeciaków, Słowackiego,
Rzeczki, Miodowa, Cegielniana,
Furmańska, Młyńska, Spacerowa,
Hubalczyków, Mostowa, Kolonia
Robotnicza, Osadowa,
Poniatowskiego, Śliska, Niska,
RóŜana, Wiejska, Dąbrowskiej,
Kościuszki, Prusa, Sienkiewicza.
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej
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Dokonano kompleksowego
przeglądu całej kanalizacji
deszczowej po okresie zimowym.
Ponadto dwukrotnie oczyszczono
separatory na gminnej kanalizacji
deszczowej i wykonano
konserwację klap i zasuw na
przepustach. Uzupełniono
skradzione ruszty Ŝeliwne (12
szt.) na wpustach kanalizacji
deszczowej.
UdroŜnienie starych kanałów
deszczowych i rowów
melioracyjnych:
Dwukrotne koszenie rowów i
cieków otwartych na terenie
gminy powierzono firmie TOP

50 500,00 zł
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900, 90001, 430

EKO z Ostrowca Św.
Wykoszonych i uporządkowanych
zostało 15 000 mb rowów i
cieków otwartych. Dzięki
wykoszeniu kanałów otwartych
zapewniono swobodny spływ
wód, poprawiając tym samym
bezpieczeństwo powodziowe
miasta.
Odmulono tzw. „rów Kubika”,
część rowu melioracyjnego na os.
Pułanki, rów melioracyjny za
Targowiskiem Miejskim, rów
melioracyjny przy ul. Miodowej
oraz przy ulicy Rzeczki, Kolonia
Robotnicza i odcinek rzeki
Młynówka.
Uzupełnienia gminnego
Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie magazynu
infrastruktury słuŜącej
przeciwpowodziowego.
Zakupiono:
zrównowaŜonemu rozwojowi
miasta.
- 10 000 szt. worków
polipropylenowych z
Cel szczegółowy
122
G 3.7. Zabezpieczenie (ochrona) przeznaczeniem do umacniania
wałów
miasta przed destrukcyjnym
wpływem sił przyrody - 10 szt. mobilnych zapór
zapewnienie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowych
przeciwpowodziowego miasta.
napełnianych wodą, kaŜda o
długości 10 mb.
Przekazano dotację dla
Województwa Świętokrzyskiego z
przeznaczeniem na wykoszenie
123
porostów z wałów i koryt rzek
Szewnianka i Modła, konserwację
muru oporowego rzeki
Szewnianki, wycinkę drzew i

29 972,00 zł

900, 90001, 430

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

4 148,00 zł
754, 75414, 421
9 400,00 zł

100 000,00 zł
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900, 90095, 233

zakrzaczeń oraz umocnienie
skarp rzeki Modły.
Na podstawie uchwały Rady
Miasta i zawartej umowy Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski
zobowiązała się do udzielenia
przedmiotowej dotacji w
wysokości 55% wartości zadania
po przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym,
jednak nie więcej niŜ 100 000,00
zł. Całość wykonanych prac na
terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski wyniosła 240
411,53 zł z czego gmina
przekazała 100 000,00 zł dotacji.
Prace objęte umową zostały
wykonane i odebrane, równieŜ
przez przedstawiciela gminy.
Dzięki udzielonej dotacji
zwiększone zostało
bezpieczeństwo powodziowe
miasta poprzez zapewnienie
swobodnego spływu wód w
rzekach oraz naprawie umocnień
rzeki Modły i murku przy rzece
Szewniance.
Dotacja została wykorzystana i
rozliczona w całości zgodnie z
przeznaczeniem.
Dwukrotnie w roku przedstawiciel
Wydziału Gospodarki
Komunalnej uczestniczył w
kompleksowych przeglądach
wałów przeciwpowodziowych na
terenie miasta. Przeglądy

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej
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przeprowadzane były wspólnie ze
Świętokrzyskim Zarządem
Melioracji i Urządzeń Wodnych.
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
przeciwdziałania wykluczeniu
124
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. Prace
społecznie- uŜyteczne
organizowane były przez Zakład
Usług Miejskich na podstawie
zarządzenia Prezydenta Miasta.
Łącznie z tytuły prac społecznieuŜytecznych wypłacono
pracownikom w 2010 roku
wynagrodzenie w wysokości 16
676,50 zł (60% kaŜdego
wynagrodzenia refunduje
Powiatowy Urząd Pracy). Prace
społecznie uŜyteczne
realizowane były od m-ca maja
do października 2010 r. W
ramach prac społecznie
uŜytecznych sezonowo pracę
znalazło 67 bezrobotnych.
SUMA

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej
16 676,50 zł

5 284 515,18 zł
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852, 85295, 311

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
126 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 2010 r. podjęła w tym
kierunku następujące działania:
skontrolowano 1047 posesji
instytucji i placówek
prowadzących działalność
gospodarczą. Podjęto 337
czynności słuŜbowych, udzielono
261 pouczeń oraz wręczono 66
mandatów. Skierowano 10
wniosków do Sądu Rejonowego.

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 154 posesje,
podjęto 14 czynności słuŜbowych
na terenie miasta, udzielono 6
pouczeń oraz wręczono 8
mandatów.

0,00 zł
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Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
N 3.11. Zwiększenie powierzchni
terenów zieleni oraz utrzymanie,
127
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 372 czynności słuŜbowych
w w/w zakresie. Ponadto
udzielono 208 pouczeń,
wręczono 78 mandatów oraz
skierowano 8 wniosków do Sądu
Rejonowego.
SUMA

0,00 zł

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 3.4. Zwiększenie stopnia
skanalizowania miasta i poprawa
stanu technicznego istniejącej
128 sieci kanalizacyjnej.
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.
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Nazwa zadania
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Ostrowiec:
Osiedle Gutwin, Częstocice,
Bałtowska o łącznej długości 24,7
km do realizacji w latach 20092013
W 2010 roku zrealizowano w
ulicy Siennieńskiej:
- kanał sanitarny DN315mm o
długości 1221,30 m
- kanał sanitarny DN250mm o
długości 303,10 m
- kanał sanitarny DN 200mm o
długości 907,75 m
- kanał tłoczny DN 90mm o
długości 225,65 m
Przepompownia ścieków o
wydajności 4,1 l/s i wysokości
podnoszenia 14,4 metra
Utrzymanie dobrej jakości wody i
racjonalne jej wykorzystanie rozbudowa ujęcia wody Katy
Denkowskie
W 2010 roku w ramach tego
zadania wykonano 3 nowe
odwierty (zstępcze) o
udokumentowanej wydajności na
ujęciu wody Kąty Denkowskie.
- nr 17 – 191 m3/h
- nr 18 – 210 m3/h
- nr 19 – 72 m3/h

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

1 883 758,94 zł

Prezes MWiK Sp. z o.o.

732 587,94 zł

67
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Propagowanie oszczędzania
wody poprzez prawidłową
gospodarkę wodomierzową oraz
wspieranie zastosowania
urządzeń oszczędzających wodę.

- wymieniono 832 sztuk
wodomierzy
W ramach zadania
inwestycyjnego ”Wymiana
uzbrojenia na sieci
wodociągowej” dokonano
wymiany niesprawnej armatury co pozwoli na prawidłowe
zabezpieczenie p.poŜ z sieci
wodociągowej oraz pozwoli
ograniczyć obszar wypięcia sieci
131
wodociągowej w przypadku
wystąpienia awarii
wodociągowych.
Wymieniono:
- 8 sztuk zasuw na sieci
rozdzielczej
- 16 kpl. hydrantów
ppoŜarowych
- 5 kpl. zasuw przydomowych
Cel strategiczny
Uzbrojenie terenów
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie inwestycyjnych infrastrukturę
infrastruktury słuŜącej
techniczną
zrównowaŜonemu rozwojowi
W 2010 r. zostało wybudowane
miasta.
2829,5 m sieci wodociągowej
132
Cel szczegółowy
rozdzielczej
G 3.4. Zwiększenie stopnia
- ul. Sienkiewicza od nr 6-14
skanalizowania miasta i poprawa (PCV 110, dł. 109m)
stanu technicznego istniejącej
- ul. Miodowa - boczna, obecnie
sieci kanalizacyjnej.
Lawendowa (PCV 110, dł. 413m)

275 094,09 zł

65 858,58 zł
Prezes MWiK Sp. z o.o.

36 188,31 zł
52 256,70 zł
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- ul. Topolowa dz.117 (PCV 110,
dł. 116 m)
- ul. Rzeczki dz. 17/10 (PCV 110,
dł. 199m)
- ul. Akacjowa dz. 29, 56 (PCV
110, dł. 327m)
- ul. Bałtowska – boczna, dz. nr
4/2 (PCV 110, dł. 170m)
- ul.Chopina, dz. nr 191/2, 25, 7,
23 (PCV 110, dł. 124m)
- ul. Mickiewicza dz. nr 8, 117
(PCV 110, dł. 87m)
- ul. Las Rzeczki dz. 43 i 2 (PCV
110, dł. 312m)
- ul. Folwarczna dz. 54 (PCV
110, dł. 101m)
- ul. Leśna dz 4/23, 4/31, 4/38
(PCV 110, dł. 249m)
- ul. Kochowskiego (PCV 110, dł.
367m)
ul. Stawki Denkowskie os. Las
(Ŝel. 200, dł. 201m)
- ul. Denkowska – boczna z
włączeniem od ul. Denkowskiej
(PCV 110, dł. 54,5m)
Wymieniono 712 metrów sieci
wodociągowej tj.
- w ulicy IłŜeckiej DN 500mm o
długości 174 metra, DN 400mm o
długości 41mb, DN200 o długości
30 mb
- w ulicy Topolowej DN 150 Ŝel o
długości 77metrów
- ul. Młyńskiej DN 100 - II etap o
długości - 85 metra

20 389,49 zł
29 979,28 zł
35 208,67 zł
19 820,52 zł
19 874,06 zł
18 417,72 zł
32 154,62 zł
13 744,31 zł
32 726,64 zł
30 369,64 zł
57 137,05 zł
13 396,08 zł

460 587,63 zł
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Prezes MWiK Sp. z o.o.

- ul.Gościniec DN 150mm o
długości 305 metrów
Zwiększenie stopnia
skanalizowania miasta i poprawa
stanu technicznego istniejącej
sieci kanalizacyjnej.
W 2010 r. wybudowano 2258,8m
sieci kanalizacji sanitarnej.

134

- ul. Hubalczyków (PCV 200 dł.
226 m, PCV 160 dł. 19,8m)
- ul. Niska - boczna dz.80/2
(PCV 200 dł. 50m)
- ul. Borowikowa i IłŜecka –
boczna (PCV 200 dł. 588m, PE
75 dł. 10m)
- ul. Wspólna (PCV 200 dł.
199m)
- ul. Tomaszów dz. 48 (PCV 200
dł. 327m)
- ul. Hubalczyków (PCV 200 dł.
170m)
- ul. Promienna (PCV 200 dł.
124m)
- ul. Kolejowa dz. nr 10 (PCV
200 dł. 87m)
- ul. Wysoka od nr 10 - 34 (PCV
200 dł. 312m)
- ul. Zgoda 1-10 (PCV 128,5 dł.
128,5m, PE 75 dł. 17,5m)
SUMA

141 777,96 zł
6 464,69 zł
410 972,69 zł
62 966,06 zł
52 195,36 zł
30 842,67 zł
138 828,46 zł
15 661,88 zł
149 490,28 zł
162 824,24 zł
5 001 574,56 zł
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Prezes MWiK Sp. z o.o.

Lp

Wyszczególnienie

Nazwa zadania

Cel strategiczny
Rozbudowa sieci cieplnych w
135 N 3. Poprawa stanu środowiska celu pozyskania nowych
naturalnego i zasobów zieleni.
odbiorców (8816 m)
Cel szczegółowy
Rozbudowa sieci cieplnej
wysokoparametrowej oraz
N 3.5. Stopniowa eliminacja
źródeł zanieczyszczeń powietrza i eliminacja grupowych węzłów
136
gleby związanych z ogrzewaniem cieplnych poprzez budowę
oraz procesami technologicznymi - wymiennikowni indywidualnych
(87 m)
zastąpienie ich paliwami
Wymiana sieci cieplnej ze zmianą
ekologicznymi.
Cel szczegółowy
technologii z tradycyjnej na
137
N 3.7. Uzyskanie maksymalnej
technologię rur preizolowanych
oszczędności paliw i energii
(253 m)
cieplnej.
Prace związane z utrzymaniem
jednostek kotłowych w stałej
138
dyspozycji wynikające z potrzeb
bieŜących (1 kpl)
SUMA

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

4 567 500,00 zł

146 500,00 zł
Prezes MEC Sp. z o.o.
104 600,00 zł

321 400,00 zł
5 140 000,00 zł

71

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
139 G 2.6 Ułatwienie przedsiębiorcom
i osobom rozpoczynającym
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

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,

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

15 000,00 zł

Prezes ARL Sp. z o.o.

- organizacja szkoleń w celu
zabezpieczenia potrzeb
najemców,
- prowadzenie punktu informacji
o moŜliwościach pozyskiwania
zewnętrznych środków,
- sporządzanie wniosków o
dofinansowanie działalności
gospodarczej,
- aktualizacja bazy ostrowieckich
firm znajdujących się na stronie
CPiAZ.

20 000,00 zł
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Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.1. Spadek poziomu
bezrobocia – osiągnięcie
140
równowagi na rynku pracy.

141

142

Realizacja Gminnego Programu
Przeciwdziałania Bezrobociu.
Monitoring realizacji oraz
przygotowanie kwartalnych
sprawozdań z wdraŜania
Gminnego Programu
Przeciwdziałania Bezrobocia i
Rozwoju Lokalnych Zasobów
Ludzkich.
W styczniu 2010 r. ARL po
konsultacjach z instytucjami
zaangaŜowanymi z realizację
GPPBiRLZL dokonała aktualizacji
w/w dokumentu.
Aktywizacja społeczno-zawodowa
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
Powstanie i działalność Centrum
Przedsiębiorczości i Aktywizacji
Zawodowej
 - zarządzanie Centrum.

6 000,00 zł

Prezes ARL Sp. z o.o.

1 212 771,02 zł
1 926 762,12 zł
512 091,00 zł

464 000,00 zł
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Cel szczegółowy
S 1.3. Rozwój lokalnego rynku
pracy oraz lepsze wykorzystanie
moŜliwości pomocy udzielanej
143
bezrobotnym i pracodawcom
przez instytucje rynku pracy.

Kreowanie przedsiębiorczych
postaw mieszkańców miasta
- szkolenia, konferencje,
seminaria
- prowadzenie Inkubatora
Przedsiębiorczości,
- organizacja wizyt studyjnych
oraz lekcji przedsiębiorczości dla
ostrowieckiej młodzieŜy.
Koordynacja działań instytucji
rynku pracy.
 - udział w Powiatowej Radzie
Zatrudnienia.

29 280,00 zł

Prezes ARL Sp. z o.o.
Cel szczegółowy
S 1.4. BieŜące dostosowanie
oferty szkolnictwa do aktualnych i
144
perspektywicznych potrzeb rynku
pracy.
Cel szczegółowy
S 1.10. Aktywizacja i integracja
kobiet, osób długotrwale
bezrobotnych,
145
niepełnosprawnych, mniejszości
narodowych i uchodźców, grup
ryzyka.

Diagnozowanie rozwoju
gospodarczego oraz określanie
potrzeb rynku pracy.
- ankietyzacja 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

74

Cel szczegółowy
S 1.15. Upowszechnienie
czytelnictwa i korzystania z
nowoczesnych form
146 edukacyjnych (e-learning,
komputerowe programy
edukacyjne, Internet jako źródło
wiedzy)
Cel strategiczny
S 2. Poprawa bezpieczeństwa
147 publicznego, socjalnego i zdrowia
mieszkańców oraz ochrona
rodziny.
Cel szczegółowy
S 2.5 Wzmacnianie potencjału
ekonomicznego jednostek i
rodzin.

- ARL partnerem MOPS w
realizacji projektu systemowego
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.

1 926 762,12 zł

Pozyskiwanie dodatkowych
środków finansowych na
realizację programów pomocy
społecznej i wychodzenia z
ubóstwa - aplikowanie do
funduszy zewnętrznych w tym
UE, sponsorzy
- realizacja w partnerstwie z
MOPS projektu systemowego
- organizacja szkoleń,
seminariów
- realizacja działań statutowych
Fundacji "Pomocna dłoń"

Prezes ARL Sp. z o.o.
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Cel strategiczny
S 3. Osiągnięcie wysokiego
stopnia świadomości
obywatelskiej i tolerancji w
społeczeństwie oraz identyfikacji
jednostek z samorządem.
148
Cel szczegółowy
S 3.1 Zbudowanie w
społeczeństwie świadomości
przynaleŜności do wspólnoty
samorządowej jako wspólnoty
celów i interesów.

Promowanie dialogu i współpracy
pomiędzy instytucjami
publicznymi a sektorem
prywatnym oraz pozarządowym:
- współpraca z organizacją
pracodawców - Świętokrzyską
Izbą Gospodarczą.

Prezes ARL Sp. z o.o.

SUMA

6 112 666,26 zł

BUDśET GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
I SPÓŁKI
OGÓŁEM

52 918 874,88 zł
16 254 240,82 zł
69 173 115,70 zł

podpis Koordynatora Zespołu ds. Strategii
ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski

data
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