Informacja o realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Św. w 2011 roku
Dział, rozdział,
Odpowiedzialny za
Lp
Wyszczególnienie
Nazwa zadania
Kwota
paragraf
realizację
Realizacja Uchwały Nr
Cel strategiczny
XV/192/2007 Rady Miasta
Z 4. Wzrost atrakcyjności
Ostrowca Św. z dnia 5
inwestycyjnej miasta oraz jego
października 2007r. w sprawie
znaczenia w kraju i zagranicą.
przyjęcia „Programu pomocy
Cel szczegółowy
Z 4.4. Utrzymanie atrakcyjnego przedsiębiorcom inwestującym
na terenie miasta Ostrowca Św.
systemu preferencji dla
w latach 2007-2013” (czas
inwestorów.
trwania programu obejmuje
Cel strategiczny
okres od wejście w życie uchwały
G 2. Wzrost znaczenia
gospodarczego miasta poprzez do dnia 31.12.2013 r.
rozwój sektora MSP oraz wzrost Z uregulowań przedmiotowej
inwestycji.
uchwały skorzystało 3
przedsiębiorców prowadzących
Cel szczegółowy
G 2.9. Wzrost liczby inwestycji
działalność gospodarczą na
1 skutkujących nowymi miejscami terenie Gminy Ostrowiec
0,00 zł
Skarbnik Miejski
pracy.
Świętokrzyski:
- przedsiębiorca średni - PKD
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu życia oraz 28.11 - dokonał w 2011r. na
stopnia integracji zawodowej i
terenie Ostrowca Św. nowej
społecznej mieszkańców.
inwestycji i poniósł nakłady
inwestycyjne w roku przyznania
Cel szczegółowy
S 1.2. Stworzenie sprzyjających ulgi w kwocie ponad 450.000,00
warunków do rozwoju
zł oraz utworzył co najmniej 15
(inwestowanie, tworzenie miejsc nowych miejsc pracy, które będą
pracy) przedsiębiorstwom
utrzymane przez okres 3 lat.
prowadzącym lub
rozpoczynającym działalność
Zwolnienie z podatku od
gospodarczą na lokalnym rynku. nieruchomości przysługuje na
okres 4 lat - od 01.07.2009r. 30.06.2013r.
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- przedsiębiorca mały - PKD
22.23 - dokonał w 2009r. na
terenie Ostrowca Św. inwestycji i
poniósł nakłady inwestycyjne w
roku przyznania ulgi w kwocie
835.728,13 zł oraz utworzył co
najmniej 10 nowych miejsc
pracy, które będą utrzymane
przez okres 3 lat.
Zwolnienie z podatku od
nieruchomości przysługuje na
okres 4 lat - od 01.07.2009r. 30.06.2013r.
- przedsiębiorca mały - PKD
14.13 - dokonał w 2011r. na
terenie Ostrowca Św. inwestycji i
poniósł nakłady inwestycyjne w
roku przyznania ulgi w kwocie
875.520,27 zł oraz utworzył co
najmniej 4 nowe miejsca pracy,
które będą utrzymane przez
okres 3 lat.
Zwolnienie z podatku od
nieruchomości przysługuje na
okres 4 lat - od 01.05.2009r. 30.04.2013r.
Ogółem kwota zwolnienia z
podatku od nieruchomości na
podstawie w/w uchwały za rok
2011 wynosi 73.781,13 zł.
Powyższe zwolnienia z podatku
od nieruchomości stanowią
pomoc regionalną na utworzenie
nowych miejsc pracy związanych
z nową inwestycją.
SUMA

0,00 zł

0,00 zł
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Skarbnik Miejski

Lp

Wyszczególnienie
Cel strategiczny
Z 1. Podniesienie jakości usług
administracji samorządowej.
Cel szczegółowy
Z 1.1. Doskonalenie metod
zarządzania administracją
samorządową w oparciu o normy
systemu jakości.
Cel szczegółowy
Z 1.2. Wzrost efektywności
funkcjonowania administracji
miasta poprzez zastosowanie
nowoczesnych technologii
informatycznych.
Cel strategiczny
Z 1.8. Wysoki poziom
wykształcenia i przygotowania do
wykonywania obowiązków
pracowników UM i jednostek
podległych.

Nazwa zadania

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

8 277,90 zł

750, 75023, 430

132 187,33 zł

750, 75023, 435

38 376,00 zł

750, 75023, 606

31 695,99 zł

750, 75023, 470

Odpowiedzialny za
realizację

Przeprowadzenie auditu
zewnętrznego przez PCBC

Opłata za dostarczanie sygnału
do sieci światłowodowej 1GB/s.
Zakup sprzętu komputerowego

Szkolenia pracowników.

210 537,22 zł

SUMA
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Naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Prawnego

Lp

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

Nazwa zadania
Sukcesywne pozyskiwanie
terenów pod planowane
inwestycje drogowe:
- działka nr 16/1 (Obr. 16, ark.
4), ul. Gajowa o pow. 0,0206 ha
- działka nr 37/1 (Obr.16, ark. 1)
ul. Gajowa o pow. 0,0036
- działka ozn. nr 16/6 (obr.19,
ark.3) o pow. 0.0763ha - ul.
Stawki (os. Las)
- działki numer: 56/8, 56/9, 56/10
i 56/11 (Obr. 22, ark. 1) o łącznej
pow. 0,3620 ha, położone przy ul.
Szafirowej i ul. Złotej, o wartości
215 564,00 zł, nabyte w drodze
zamiany nieruchomości za działki
gminne nr 21/4 (Obr. 19, ark. 4)
o pow. 0,0888 ha , nr 42/34 (Obr.
19, ark. 3) o pow. 0,0920 ha, nr
79/28 (Obr. 22, ark. 1) o pow.
0,1779 ha

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

12 772,00 zł

600, 60095, 459

2 021,00 zł

600, 60095, 459

20 000,00 zł
630,00 zł
320,00 zł

700, 70005, 605

Odpowiedzialny za
realizację

943,00 zł
700, 70005, 605
380,00 zł

- prawo użytkowania
wieczystego działki gruntu nr
16/15 (Obr.44, ark. 1) o pow.
0,5031 ha, o wartości 165 804,00
zł, nabyte w drodze zamiany za
nieruchomość gminną,
oznaczoną jako działki numer:
6/6, 6/8, 8/6 (Obr. 19, ark. 1) o
łącznej pow. 0,1526 ha

226 513,11 zł

częściowa
kompensata wartości
gminną
nieruchomością

24,36 zł

700, 70005, 433

30,00 zł

700, 70005, 461

9 667,80 zł

700, 70005, 605
częściowa
kompensata wartości
gminną
nieruchomością

156 136,20 zł
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Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

Wypłata odszkodowań za grunty
przejęte z mocy prawa pod
inwestycje drogowe, nie
wypłacone do czasu
zrealizowania inwestycji
- działki nr 37/7, 67 (Obr. 33,
ark. 2) ul. Ogrodowa o łącznej
pow. 0,0840 ha
- działki nr 66/3, 82/1 (obr.19,
ark.1), nr 38/5, 39/3, 40/3, 41/3,
44/1, 47/1, 58/3(obr.19, ark.2), nr
24/5(obr.19, ark.3), nr 10/4,
49/10, 50/1, 52/3, 54/1, 54/8,
57/6, 61/1, 99/4, 102/3 (obr.19,
ark.5) o łącznej pow. 0.1317ha
ul. Hubalczyków
- dz. nr 61/16, 130/1(obr.36,
ark.4) o łącznej pow. 0,0019ha –
ul. Starokunowska
Przygotowanie do sprzedaży i
Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie sprzedaż w 2011r. gruntów na
infrastruktury służącej
cele inwestycyjne:
zrównoważonemu rozwojowi
- nieruchomość zabudowana,
miasta.
położona przy ul. Mickiewicza o
Cel szczegółowy
pow.0,2605 ha, oznaczona jako
G 3.1 Uporządkowanie sytuacji dz. nr 52/4 i 52/9 (Obr. 37, ark. 1)
własnościowej gruntów oraz
wyznaczenie i przygotowanie
- nieruchomość niezabudowana,
terenów dla potrzeb oferty
położona przy ul. L.
inwestycyjnej miasta.
Chrzanowskiego, o pow. 3,6897
ha, oznaczona jako działki
numer: 7/2, 7/17, 7/19 i 7/22
(Obr. 34, ark. 5)
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59 672,31 zł

600, 60095,459

106 918,02 zł

600, 60095, 459

1 908,14 zł

600, 60095, 459

30,00 zł

700, 70005, 461

30,72 zł

700, 70005, 433

2 214,00 zł

700, 70005, 430

30,00 zł

700, 70005, 461

36,72 zł

700, 70005, 433

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

- nieruchomość położona przy
ul. Sienkiewicza o pow. 0,0554
ha, oznaczona jako działka
numer 240/6 (Obr. 12, ark. 3)
- sprzedaż prawa użytkowania
wieczystego działki gruntu nr
113/1 o pow. 0,0355 ha,
położonej na os. Ogrody (Obr.19,
ark.1) wraz z prawem własności
usytuowanego na niej budynku
- nieruchomość niezabudowana
położona przy ul. Iłżeckiej o pow.
0,1376 ha, oznaczona jako
działka gruntu numer 67/1(Obr.
36, ark. 1)
Przygotowanie do sprzedaży
gruntów na cele inwestycyjne:
- nieruchomość niezabudowana
o pow. 0,0716 ha, położona u
zbiegu ulic Iłżecka – Polna,
oznaczona jako działki gruntu
nr 47/4 i nr 47/6 (Obr. 36, ark. 1)
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60,00 zł

700, 70005, 461

30,00 zł
12,36 zł

700, 70005, 461
700, 70005, 433

984,00 zł

700, 70005, 430

30,00 zł

700, 70005, 461

24,72 zł

700, 70005, 433

400,00 zł

700, 70005, 430

12,36 zł

700, 70005, 433

615,00 zł

700, 70005, 430

120,00 zł

700, 70005, 461

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

- nieruchomość niezabudowana
położona 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 zabudowana
położona przy ul. Cegielnianej,
oznaczona jako działka gruntu nr
119 (Obr. 35, ark. 3) o pow.
0,0790 ha
- nieruchomość położona przy
ul. 11-go Listopada o pow.
0,3745 ha, obejmująca działki
numer: 7/6, 7/7, 9/7, 9/9 i 17/13
(Obr. 22, ark. 3)
- nieruchomość niezabudowana
położona przy ul. Aleja 3 Maja –
F. Focha, oznaczona jako działka
gruntu nr 114 (Obr. 35, ark. 5)
o pow. 0,8045 ha wraz z
udziałem w działce nr 20 o pow.
0,1943ha
- działka nr 78/36 (Obr. 18, ark.
4) o pow. 0,0465 ha, położona
przy ul. M. Radwana
- działka nr 22/16 (Obr.48 , ark.
5), o pow. 1,3209 ha, położona
przy ul. Stalowej
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3 837,60 zł

700, 70005, 430

40,00 zł

700, 70005, 433

1 845,00 zł

700, 70005, 430

650,00 zł

700, 70005, 430

60,00 zł

700, 70005, 461

180,00 zł

700, 70005, 461

3 344,00 zł

700, 70005, 430

733,08 zł

700, 70005, 430

2 460,00 zł

700, 70005, 430

2 800,00 zł

700, 70005, 430

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

- nieruchomość zabudowana,
położona przy ul. Al. Solidarności
obejmująca prawo użytkowania
wieczystego działki gruntu nr
4/49 (Obr. 44, ark. 1), o pow.
0,0669 ha wraz z prawem
własności usytuowanego na
gruncie budynku
- nieruchomość zabudowana,
położona przy ul. Al. Solidarności
obejmująca prawo użytkowania
wieczystego działki gruntu nr
16/17 (Obr. 44, ark. 1), o pow.
0,1122 ha wraz z prawem
własności usytuowanego na
gruncie budynku

600,00 zł

700, 70005, 430

600,00 zł

700, 70005, 430
Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

- nieruchomość położona przy
ul. Aleja Solidarności,
obejmująca prawo użytkowania
wieczystego gruntu o pow.
0,1529 ha, oznaczonego jako
działki numer: 7/93 i 16/42 (Obr.
44, ark. 1) wraz z budowlą
podziemną znajdującą się na
działce nr 7/93
- działka nr 3/5 (Obr.16, ark.1) o
pow. 0,4454 ha, położona przy ul.
Leśnej
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4 000,00 zł

700, 70005, 430

300,00 zł

700, 70005, 461

1 107,00 zł

700, 70005, 430

1 325,00 zł

700, 70005, 430

225,00 zł

700, 70005, 430

Nabywanie na majątek gminy
gruntów przeznaczonych na
rozwój inwestycji sektora
prywatnego:
- działka ozn. nr 44 (obr.32,
ark.3) o pow. 0.4521ha położona
przy ul. Samsonowicza

89 000,00 zł
1 246,00 zł
380,00 zł

- działki ozn. nr 58(obr.31,
ark.1), 36(obr.32, ark.3),
43(obr.32, ark 3) i 31(obr.31,
ark.2) o łącznej o pow. 0.3969ha
położone przy ul. Zielonej

78 700,00 zł
1 689,00 zł
440,00 zł
12 500,00 zł

- działka ozn. nr 57(obr.31,
ark.1) o pow. 0.0631ha położona
przy ul. Samsonowicza

1 488,00 zł

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

380,00 zł
9 000,00 zł

- działka ozn. nr 32(obr.32,
ark.3) o pow. 0.0455ha położona
przy ul. Samsonowicza

624,00 zł
380,00 zł

- działki ozn. nr 35 i 70(obr.31,
ark.1) oraz 41(obr.32, ark.3) o
łącznej pow. 0.7243ha położone
przy ul. Samsonowicza

143 500,00 zł
504,00 zł
380,00 zł

- działki ozn. nr 28(obr.32, ark.3)
i 88(obr.31, ark.1) o łącznej pow.
0.3942ha położone przy ul.
Samsonowicza

80 000,00 zł
1 258,00 zł
500,00 zł
15 200,00 zł
594,00 zł
320,00 zł

- działka ozn. nr 19(obr.32,
ark.3) o pow. 0.0763ha położona
przy ul. Zielonej
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700, 70005, 605

24 600,00 zł

- działki ozn. nr 21 i 22(obr.32,
ark.3) o łącznej pow. 0.1231ha
położone przy ul. Samsonowicza

752,00 zł

700, 70005, 605

320,00 zł
Przygotowanie i przekazanie w
2011 r. nieruchomości
znajdującej się w starej części
miasta, na rzecz Miejskiego
Centrum Kultury, na realizację
Centrum Tradycji Hutnictwa
- nieruchomość o pow. 0,1295
ha, położona przy ul.
Świętokrzyskiej, obejmująca
prawo użytkowania wieczystego
gruntu oznaczonego jako działki
numer: 7/52 , 7/53 i 15/2 (Obr.
44, ark.1) oraz prawo własności
usytuowanych na gruncie
budynków
Nabywanie na majątek gminy
nieruchomości
przeznaczonych na cele
ogólnorozwojowe miasta
- nabycie nieruchomości
położonej przy ul.
Świętokrzyskiej, oznaczonej jako
działka nr 1/12 (Obr. 43, ark. 3) o
pow. 4,9840 ha

60,00 zł
700, 70005, 461
30,00 zł
42,72 zł

700, 70005, 433

40,00 zł

700, 70005, 430

174 000,00 zł
1 646,00 zł
320,00 zł
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700, 70005, 605

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

- działka gruntu nr 46/6 (Obr.36,
ark.3), o pow. 0,4727 ha,
położona przy ul.
Starokunowskiej, o wartości 909
800,00 zł, nabyta w drodze
zamiany za gminne działki gruntu
położone przy ul. Gajowej, o
łącznej pow. 1,0808 ha

54,36 zł
30,00 zł
2 515,35 zł
260,00 zł

Przygotowanie do zbycia i zbycie
w 2011r. gruntów pod
budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne:
- zbyto 8 działek
niezabudowanych, położonych
przy ul. Gajowej, oznaczonych
numerami: 34/2, 34/4, 34/5, 34/6,
34/8, 34/9, 34/10 i 34/11(Obr.
16, ark. 4)
Cel szczegółowy
- nieruchomość położona przy
S 1.19. Zwiększenie dostępności ul. Sikorskiego o pow. 0,0883 ha
terenów pod budownictwo
(Obr.20, ark.4), oznaczona jako
mieszkaniowe jednorodzinne.
działka numer 31
- nieruchomość położona przy
ul. Leśnej o pow. 0,1149 ha
(Obr.16, ark.1), oznaczona jako
działka numer 4/26
- nieruchomość położona przy
ul. Gajowej o pow. 0,1047 ha
(Obr.16, ark.4), oznaczona jako
działka numer 34/14
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700, 70005, 605

5 818,88 zł

częściowa
kompensata wartości
gminną
nieruchomością
zamienną
700, 70005, 605

30,00 zł

700, 70005, 461

54,36 zł

700, 70005, 433

30,00 zł

700, 70005, 461

12,36 zł

700, 70005, 433

30,00 zł

700, 70005, 461

12,36 zł

700, 70005, 433

30,00 zł

700, 70005, 461

12,36 zł

700, 70005, 433

903 981,12 zł

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

700, 70005, 433
700, 70005, 461

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

Przygotowanie do sprzedaży
gruntów pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne:
- nieruchomość położona przy
ul. Chopina o łącznej pow.
0,1453 ha (Obr.10, ark.4),
oznaczona jako działki numer
23/6 i 25/10
- prawo użytkowania
wieczystego 10 działek gruntu
położonych 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)
- nieruchomość położona przy
ul. Wschodniej o pow. 0,3885 ha
(Obr.31, ark.51), oznaczona jako
działka numer 15/2
- 3 działki położone w rejonie ulic
Grabowa-Nowe Piaski,
oznaczone nr: 128/2 o pow. 1501
m2, 135/3 o pow. 1467 m2,
135/4 i 223/3 o łącznej pow. 1737
m2 (Obr.5, ark.2)
- 3 działki położone przy ul.
Leśnej, oznaczone nr: 3/6 o pow.
1106 m2, 3/7 o pow. 1119 m2,
3/8 o pow. 1043 m2 (Obr.16,
- 2 działki przy ul. Wąwozy,
oznaczone nr: 10/5 o pow.
0,3553 ha i 10/8 o pow. 0,3209
ha (Obr.47, ark.2)
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450,00 zł

700, 70005, 430

1 500,00 zł

700, 70005, 430

1 650,00 zł

700, 70005, 430

60,00 zł

700, 70005, 461

400,00 zł

700, 70005, 430

3 013,50 zł

700, 70005, 430

60,00 zł

700, 70005, 461

600,00 zł

700, 70005, 430

3 975,00 zł

700, 70005, 430

60,00 zł

700, 70005, 461

675,00 zł

700, 70005, 430

4 674,00 zł

700, 70005, 430

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

- działki położone na os. Las, w
tym: 9 działek pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne,
oznaczonych numerami: od
42/24 do 42/27 (Obr.19, ark. 3),
79/21 (Obr. 22, ark. 1) i 42/30
(Obr.19, ark. 3), od 79/22 do
79/25 (Obr. 22, ark. 1) oraz 2
działki pod szeregową zabudowę
mieszkaniową, oznaczone
numerami: 42/28, 42/31 (Obr. 19,
ark. 3) i 79/26 (Obr. 22, ark. 1)
- działki nr 15/9 i 15/6 (Obr. 4,
ark. 2), o łącznej pow. położone
przy ul. Grabowieckiej
- działka nr 3/10 (Obr. 6, ark.
4),o pow. 0,0524 ha, położona
przy ul. Nowe Piaski
- 4 działki przy ul. Las Rzeczki
oznaczone numerami: 2, 3, 4 i 5,
6, 7 oraz 8 (Obr. 1, ark. 5)
- 3 działki położone przy ul.
Nadkoszary, oznaczone
numerami 11/2, 22 i 38/2 (Obr.
26, ark. 1)
Przygotowanie do sprzedaży
gruntów pod budownictwo
mieszkaniowe wielorodzinne:
- nieruchomość niezabudowana,
położona przy ul. Słonecznej o
pow.0,8232ha, obejmująca
działki nr 284/1 i 284/2 (Obr.20,
ark.2)
SUMA

2 190,00 zł

700, 70005, 430

676,50 zł

700, 70005, 430

1 332,14 zł

700, 70005, 430

5 965,50 zł
240,00 zł
442,80 zł

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

22 680,00 zł

700, 70005, 430

60,00 zł

700, 70005, 461

200,00 zł

700, 70005, 430

2 230 341,81 zł
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Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

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 także zlecanie
promocji miasta na tego typu
imprezach. Były to m.in.

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

- „Plebiscyt Sportowy”,
organizowany przez „Echo Dnia”
- uroczystości państwowe (np.
Święto Konstytucji 3 Maja,
Święto Niepodległości, Dzień
Wojska Polskiego itd.)
Promocja miasta przez sport –
piłkę nożną, piłkę ręczną,
pływanie i piłkę siatkową kobiet.
Zakup lub zlecenie wykonania
wydawnictw promocyjnych,
takich jak:
- album "Ziemia Ostrowiecka.
Skarby przyrody i kultury"
- album "Stanisław Sudnik.
Fotografie"
- album "Dobrosław Kostkowski.
Świadek epoki"
- "Dzieje nazw miejscowych
Powiatu Ostrowieckiego"
- "Biuletyn Uniwersytetu
Trzeciego Wieku"

Kwota

256 731,21 zł
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Dział, rozdział,
paragraf

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

Odpowiedzialny za
realizację

Kierownik Zespołu
Informacyjno - Prasowego

Zakup lub zlecenie wykonania
rekwizytów promocyjnych, takich
jak:
- smycze, piłeczki antystresowe,
reklamówki, notatniki w formacie
A5, notatniki magnesowe,
notatniki przyklejane, długopisy,
koszulki t-shirt, czapeczki, torby
papierowe, naklejki promocyjne
na pole gry w siatkówkę.
Zlecenie wykonania plakatów,
ulotek, odezw informujących o
imprezach miejskich i
uroczystościach państwowych.
Zlecenie wykonania zdjęć
lotnicznych panoramy miasta.
Cel strategiczny
Publikowanie Miejskiego
Z 2. Uspołecznienie procesu
Informatora Samorządowego
zarządzania gminą i
stanowiącego dodatek do Gazety
usprawnienie komunikacji
Ostrowieckiej, Wiadomości
społecznej.
Świętokrzyskich oraz Echa
Cel szczegółowy
Ostrowieckiego
Z 2.7. Zwiększenie skuteczności Publikowanie w gazetach
Urzędu Miasta w zakresie
regionalnych ogłoszeń Urzędu
przekazywania informacji
Miasta.
związanych z działalnością
Produkcja i emisja w sieci
organów gminy oraz
telewizji kablowej Vectra S.A., na
pozyskiwanie opinii mieszkańców portalu telewizji internetowej
w tym zakresie.
OstrowiecTV oraz w Lokalnej
Telewizji Kablowej „Krzemionki”
cyklicznej audycji informacyjnej
pt. "Express-UM”, prezentującej
działalność samorządu

Kierownik Zespołu
Informacyjno - Prasowego

243 536,40 zł
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750, 75095, par. 417,
430

Zamieszczanie najważniejszych
informacji i komunikatów
dotyczących funkcjonowania
Urzędu w telegazecie sieci
telewizji kablowej Vectra S.A
Organizacja cyklicznych
konferencji prasowych z
udziałem prezydenta miasta oraz
zaproszonych gości, na których
prezentowane były bieżące
wydarzenia i osiągnięcia gminy
Organizacja 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
Zamieszczanie bieżących
informacji na portalu
internetowym Polskiej Agencji
Prasowej
SUMA

Kierownik Zespołu
Informacyjno - Prasowego

500 267,61 zł
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Lp

Wyszczególnienie
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu życia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.3. Rozwój lokalnego rynku
pracy oraz lepsze wykorzystanie
możliwości pomocy udzielanej
bezrobotnym i pracodawcom
przez instytucje rynku pracy.
Cel szczegółowy
S 1.4. Bieżące dostosowywanie
oferty szkolnictwa do aktualnych i
perspektywicznych potrzeb
rynku.

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

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

214 517,30 zł

801, 80195, 430

67 481,17 zł

801, 80104, 231

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

Zwrot kosztów za pobyt dzieci w
przedszkolu zameldowanych na
terenie Gminy Ostrowiec Św.
gminom zewnętrznym na
podstawie porozumień.
Tworzenie nowych kierunków
kształcenia dorosłych

w ramach budżetu
CKU

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

974,75 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 zbudowanie skutecznego
systemu zapobiegania i
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.

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
również 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
złożonych przez rodziców
wniosków). Pomocą w zakresie
dofinansowania kosztów zakupu
podręczników objętych zostało
około 408 uczniów szkół
podstawowych.

273 644,00 zł

854, 85415, par. 311,
324

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

87 872,61 zł
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do realizacji zadania
środki przekazano do
budżetów placówek

Stypendia sportowe
Stypendia za wysokie osiągnięcia
we współzawodnictwie
sportowym na szczeblu krajowym
lub międzynarodowym wypłacono
316 zawodnikom ostrowieckich
klubów sportowych.
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu życia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.7. Objęcie systemem
pomocy osób dotkniętych bądź
zagrożonych zjawiskami
patologicznymi, dzieci i młodzieży
wywodzących się z rodzin
dysfunkcyjnych oraz
mających/stwarzających
problemy edukacyjnowychowawcze.
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu życia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.8. Upowszechnianie
aktywnych i bezpiecznych form
spędzania wolnego czasu przez
dzieci i młodzież.

746 699,94 zł

926, 92695, 325

7 000,00 zł

854, 85495, 430

Organizacja Dnia Edukacji
Narodowej

Stworzenie dzieciom i młodzieży
w czasie wolnym od zajęć
szkolnych ciekawej oferty
spędzania czasu, udostępnienie
miejskiej bazy rekreacyjno –
sportowej, szkolnych obiektów
sportowych i świetlic, tworzenie
klubów młodzieżowych,
udostępnianie sal
gimnastycznych dzieciom i
młodzieży.

w ramach budżetów
szkół
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Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

Działalność Centrum Kształcenia
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu życia oraz Ustawicznego
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.14. Stworzenie warunków do
rozwijania edukacji ustawicznej.
Cel strategiczny
S 2. Poprawa bezpieczeństwa
publicznego, socjalnego i zdrowia
mieszkańców oraz ochrona
rodziny.
Cel szczegółowy
S 2.5. Wzmacnianie potencjału
ekonomicznego jednostek i
rodzin.

w ramach budżetu
CKU

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

Udzielenie pomocy materialnej
dla uczniów osiągających
wysokie wyniki w nauce i
współzawodnictwie sportowym.
108 900,00 zł
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do realizacji zadania
środki przekazano do
budżetów placówek
oświatowych

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu życia 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
społecznemu.
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.

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
Wspomaganie z budżetu gminy
działalności organizacji
pozarządowych i instytucji
służących rozwiązywaniu
problemów uzależnień i
przeciwdziałającym patologiom zlecanie zadań organizacjom
pożytku publicznego
Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

151 741,70 zł
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851, 85154, par. 300,
417, 421, 430, 461

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.

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
- żłobki
- zakup usług zdrowotnych
SUMA

552 565,64 zł

851, 85154, 85153,
par. 282, 283

47 082,43 zł

851, 85195, par. 282

690 350,00 zł

852, 85295, 282
852, 85232, 281

9 907,23 zł

921, 92195, 282

304 999,98 zł

926, 92695, 282
853, 85305, 428

394 400,00 zł
853, 85154, 428
3 658 136,75 zł
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Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

Lp

Wyszczególnienie

Nazwa zadania

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

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
drużyn ratowniczych, edukacja
społeczna
Wynajem dwóch autokarów
celem przewiezienia
kombatantów na uroczystości
patriotyczno-religijne do
miejscowości Gruszka w
powiecie koneckim.
Ponadnormatywne patrole z
Komendy Powiatowej Policji
Komenda Powiatowa Policji w
Ostrowcu Świętokrzyskim, dla
poprawy bezpieczeństwa
publicznego mieszkańców
miasta, w roku 2011, wystawiła
dodatkowe patrole monitorujące
sytuację w mieście.
SUMA

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

4 800,00 zł

754, 75414, 427

Odpowiedzialny za
realizację

Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich
1 800,00 zł

754, 75414, 430

49 920,00 zł

754, 75405, 300

56 520,00 zł
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Lp

Wyszczególnienie

Nazwa zadania

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie
infrastruktury służącej
zrównoważonemu rozwojowi
miasta.
Cel szczegółowy
G 3.4. Zwiększenie stopnia
skanalizowania miasta i poprawa
stanu technicznego istniejącej
sieci kanalizacyjnej.

Budowa kanałów sanitarnych:
- ul. Denkowska
Inwestycja realizowana w cyklu 2letnim. Ogólna wartość robót
wyniosła:1.169.328,03 zł, z tego
w roku 2011wykonano roboty na
kwotę: 377.770,19 zł.
W ramach realizacji inwestycji
wykonano:
- sieć kanalizacji sanitarnej w
systemie grawitacyjnym ø
200mm o długości 915,5 mb,
-sieć kanalizacji sanitarnej w
systemie tłocznym ø 125 mm o
długości 172 mb wraz z
przepompownią, ścieków i
zasilaniem energetycznym,
-sieć kanałów bocznych ø
160mm o długości 254,5 mb.

377 770,19 zł

900, 90095, 605

Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich
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Cel szczegółowy
G 1.4 Poprawa płynności ruchu
wewnątrz miasta.
Cel szczegółowy
G 1.6. Podniesienie i utrzymanie
standardu istniejących dróg
publicznych.

Budowa następujących dróg na
terenie miasta:
Rozpoczęto budowę
wewnętrznego układu
komunikacyjnego dla poprawy
bezpieczeństwa i płynności ruchu
poprzez przedłużenie aktualnego
przebiegu ulicy Zagłoby na
odcinku od ulicy Al. 3 Maja na
wschód do projektowanej ulicy
Samsonowicza o łącznej długości
ok. 4,3 km.
Inwestycja planowana do
realizacji w cyklu 4-letnim w
latach 2009-2012.
Zakres robót obejmuje budowę
drogi z chodnikiem i ścieżką
rowerową wraz z budową
wiaduktu nad torami PKP i węzła
na przecięciu z drogą nr 755.
Roboty budowlane rozpoczęto w
I kw. 2011 - planowane
zakończenie III kw.2012.
Planowana wartość inwestycji
wynosi 67.045.351,00 zł,
z tego w roku 2011poniesiono
wydatki na kwotę 25.089.408,82
zł, w tym między innymi wyniosły:
-roboty budowlane
21.297.422,44 zł,
-wykupy 3.142.845,48 zł,
-nadzór ze strony Inżyniera
Kontraktu 423.181,50 zł.

25 089 408,82 zł
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600, 60016, 605

Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

Wykonano niezbędną
przebudowę kolidujących
urządzeń podziemnych,
dokonano rozbiórki obiektów
budowlanych i wycinki drzew,
wykonano roboty ziemneodhumusowanie, niezbędne
wykopy oraz nasypy, podbudowy
z kruszyw naturalnych oraz
betonu asfaltowego – z
wyłączeniem odcinka w rejonie
mostu MD-1. Wykonano
konstrukcję żelbetową
przyczółków wiaduktu i mostu.
Cel szczegółowy
G 1.7. Budowa nowych dróg
utwardzonych.

- ul. Żurawia o nawierzchni
asfaltobetonowej o łącznej
długości 690 mb wraz z budową
kanalizacji deszczowej.
Planowana wartość robót
1.118.590,00 zł, w tym
odszkodowania i wykupy
110.000,00 zł.
W związku z wniesionym
odwołaniem w 2011 r. przez
właścicieli nieruchomości
położonych przy ul. Żurawiej od
decyzji ZRID i trwającym wiele
miesięcy postępowaniem
wyjaśniającym, planowana
inwestycja nie została
zrealizowana w 2011r.
Prawomocną decyzję ZRID
uzyskano dopiero w lutym 2012
r.

600, 60016, 605

111,37 zł
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Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

Wydatkowano jedynie w 2011 r.
środki w kwocie 111,37 zł za
wykonanie kopii map
podziałowych na poszerzenie
pasa drogowego.
- ul. Denkowska o nawierzchni
asfaltobetonowej o łącznej
długości 1104 mb. Chodniki,
ścieżka rowerowa, zjazdy do
posesji, 2 zatoki autobusowe i
zatoka postojowa z kostki
betonowej. Kanał deszczowy o
długości 1392 mb z rur ø 600250mm. Budowa oświetlenia
ulicznego z ułożeniem 1250 mb
kabla, 24 szt. słupów
aluminiowych, 25 szt. opraw
oświetleniowych. Wartość robót
wyniosła 4.340.423,05 zł, w tym
wykupy i odszkodowania
264.319,98 zł.
- ul. Tomaszów o nawierzchni z
kostki betonowej o długości 700
mb wraz z budową kanalizacji
deszczowej.
Przedłużająca się procedura
wydania decyzji ZRID oraz jej
uprawomocnienie dopiero
13.12.2011 roku, nie pozwoliło
zrealizować inwestycji w 2011 r.
Przeprowadzono procedurę
przetargową i wyłoniono
wykonawcę z terminem
zakończenia robót na dzień
31.10.2012 r.

4 340 423,05 zł

600, 60016, 605

31 544,80 zł
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Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

Planowana wartość robót
drogowych 902.316,00 zł.
Wydatkowano jedynie środki za
wykonanie opracowań
projektowych w kwocie 31.544,80
zł.
- rozbudowa ul. Wąwozy II etap.
W ramach zadania planowano w
2011 r. wykonać:
jezdnię asfaltobetonową o
długości 781 mb, jednostronny
ciąg pieszo-rowerowy z kostki
betonowej, odwodnienie
kanalizacją deszczową,
budowę brakującego odcinka
oświetlenia ulicznego, wykupy
terenów prywatnych 44 działek.
W związku z przedłużającą się
procedurą uzyskania decyzji
ZRID, która uprawomocniła się
dopiero 26.06.2011 r. oraz
przedłużającą się procedurę
wypłaty odszkodowań nie
zrealizowano inwestycji w 2011
roku.
Wydatkowano jedynie środki w
kwocie 17.906,47zł za opłaty
sądowe, wyrysy działek oraz
wypłatę części odszkodowań za
nieruchomości zajęte pod
inwestycję.
Wartość robót drogowych wg
kosztorysu inwestorskiego
wynosi 2.672.141,54 zł.

600, 60016, 605

17 906,47 zł
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Ciąg ulic zbiorczych II etap –
odcinek od ul. Iłżeckiej poprzez
ul. Rzeczki do ulicy
Samsonowicza. Szacunkowa
wartość całego opracowania
ok.1.000.000,00 zł.
W dniu 11.05.2011 r. została
zawarta umowa na opracowanie
dokumentacji projektowej w ul.
Rzeczki na odcinku od ulicy
Iłżeckiej do ulicy Siennieńskiej
wraz z przebudową skrzyżowań.
Wartości opracowania
195.570,00 zł.
Termin zakończenia prac
projektowych wraz z uzyskaniem
decyzji ZRID do 31.08.2012 r.
W roku 2011 planowane było
wykonanie części opracowania
projektowego.

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

Inwestycja realizowana w cyklu 2letnim.
W ramach realizacji inwestycji
budynku dawnego MOMP przy
ul. Świętokrzyskiej w 2010 roku
wykonano termomodernizację
obiektu poprzez docieplenie
ścian zewnętrznych i dachu,
wymianę stolarki okiennej i
zewnętrznej drzwiowej na
aluminiową, wymianę
wewnętrznej instalacji c.o.

58 671,00 zł

600, 60016, 605

Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

8 483 380,84 zł
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900, 90095, 605

W 2011 roku wykonano
pozostały zakres robót, który
obejmował przebudowę
wewnętrznych pomieszczeń wraz
instalacjami wod.kan. oraz
zmianą sposobu użytkowania na
siedziby instytucji użyteczności
publicznej wraz z obsługującymi
je instytucjami technicznymi i
ochrony bezpośredniej.
Ogólna wartość robót wyniosła
12.801.765,78 zł z tego w 2011
roku wykonano roboty na kwotę
8.483.380,84 zł.

Wykonano termomodernizację
budynku Zespołu Szkół
Publicznych Nr 2 Os. Stawki 35,
która polegała na:
- dociepleniu zewnętrznych ścian
płytami styropianowymi z nową
kolorystyką elewacji,
- dociepleniu stropodachu
granulatem wełny mineralnej,
- wymianie stolarki okiennej i
drzwiowej z drewnianej na PCV,
- całkowitej wymianie instalacji
c.o.,
- modernizacji węzła cieplnego
c.o. i c.c.w.

Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

2 051 102,44 zł
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900, 90095, 605

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu życia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.8. Upowszechnienie
aktywnych i bezpiecznych form
spędzania czasu wolnego przez
dzieci i młodzież.

Rozwój miejskiej infrastruktury
sportowo-rozrywkowej, budowa
nowoczesnej hali widowiskowosportowej. Wybudowana hala
przystosowana jest do
rozgrywania zawodów
sportowych rangi
międzynarodowej, imprez
kulturalnych i wystawienniczych.
Ogólna powierzchnia
pomieszczeń użytkowych wynosi
10.143,1m2 oraz widownia stała i
teleskopowa na 3.086 osób.
Inwestycja realizowana w cyklu 3letnim. Ogólna wartość inwestycji
wyniosła kwotę: 58.480.147,99 zł
z tego w 2011 roku wykonano
roboty na kwotę 6.225.151,61 zł

6 225 151,61 zł
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926, 92605, 605
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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,
poprawa stanu i lepsze
zagospodarowanie istniejących
parków i innych terenów zieleni.

Wykonano zagospodarowanie
Parku Miejskiego im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w ramach
rewitalizacji obszaru Śródmieścia
Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Inwestycja była realizowana w
cyklu 2-letnim. Zakres robót
obejmował:
-renowację zbiorników wodnych,
-budowę boiska
wielofunkcyjnego,
-budowę muszli koncertowej z
amfiteatrem,
-budowę fontanny,
-budowę i przebudowę
oświetlenie zewnętrznego oraz
monitoringu,
-roboty drogowe, alejki, parking,
-małą architekturę oraz
zagospodarowanie zieleni.
Ogólna wartość robót wyniosła
19.162.007,52 zł z tego w 2011
roku wykonano roboty na kwotę
6.519.189,24 zł.
SUMA

6 519 189,24 zł

53 194 659,83 zł

32

900, 90095, 605
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Lp

Wyszczególnienie

Nazwa zadania

Cel strategiczny
G 1. Poprawa dostępności
komunikacyjnej, jakości
(standardu) dróg dojazdowych
oraz zapewnienie dogodnych
warunków ruchu wewnętrznego.
Cel szczegółowy
G 1.1. Zapewnienie dobrych
połączeń drogowych i kolejowych
łączących miasto z głównymi
arteriami komunikacyjnymi o
znaczeniu krajowym i
międzynarodowym.
Cel szczegółowy
G 1.2. Osiągnięcie poprawnego
układu komunikacyjnego miasta budowa obwodnic, dróg
tranzytowych i zbiorczych miasta
Ostrowca Św.
Cel szczegółowy
G 1.3. Wyprowadzenie ruchu
tranzytowego samochodów
ciężarowych z dzielnic i osiedli
mieszkaniowych.
Cel szczegółowy
G 1.4. Poprawa płynności ruchu
wewnątrz miasta.

Realizacja zadania pn. "Budowa
ulicy Zagłoby - IV etap w
Ostrowcu Świętokrzyskim od Al.
3-Maja do przecięcia z
przedłużeniem ulicy
Samsonowicza wraz z budową
wiaduktu nad torami PKP i węzła
na przecięciu z drogą nr 755":

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

16 801,05 zł

- odsetki od kredytu,
- powielenie projektu
budowlanego.

2 214,00 zł

600, 60016, 605
Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Promocji
Gospodarczej
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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

Zlecenie ARL Sp. z o.o. w
Ostrowcu Świętokrzyskim
realizacji usług na rzecz
beneficjentów Inkubatora
Przedsiębiorczości

29 280,00 zł

750, 75075, 430

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.
Bieżące wyszukiwanie
potencjalnych inwestorów.

34

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

Nawiązanie kontaktów z
inwestorami z branży m.in.
budowlanej, spożywczej,
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.
Zakup materiałów promocyjnych.

Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Promocji
Gospodarczej

Wydatki poniesione na usługi
związane z:
- modernizacją witaczy,
- zapłatą za najem
nieruchomości pod tablice
informacyjne,
- udział w konkursach,
- wykonanie tablic
informacyjnych i pamiątkowych,
Opłaty i składki (Krzemienny
Krąg, ROT, itp.)
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364,79 zł

750, 75075, 421

26 817,88 zł

750, 75075, 430

15 120,00 zł

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.
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu życia 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
możliwości pomocy udzielanej
bezrobotnym i pracodawcom
przez instytucje rynku pracy.

Współpraca z zagranicą zorganizowanie wizyt delegacji z
miast partnerskich i
zaprzyjaźnionych w Ostrowcu
Św.
Wydatki na usługi hotelowe
Wydatki na służbowe podróże
zagraniczne, delegacje, itp.
Programy Gminnego Centrum
Informacji:
- opłaty za usługi internetowe i
telefonii stacjonarnej.

8 255,10 zł

750, 75095,430

3 774,28 zł

750, 75095, 442

2 700,00 zł
1 098,00 zł

750, 75095, 435
750, 75095, 437

Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Promocji
Gospodarczej

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 młodzieży oraz
specjalistów z miasta.

36

Cel strategiczny
S 1.Wzrost poziomu życia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.8 Upowszechnienie
aktywnych i bezpiecznych form
spędzania czasu wolnego przez
dzieci i młodzież
Cel strategiczny
S 2. Poprawa bezpieczeństwa
publicznego, socjalnego i zdrowia
mieszkańców oraz ochrona
rodziny.
Cel szczegółowy
S 2.13 Osiągnięcie
ponadprzeciętnego poziomu
zdrowia społeczeństwa oraz
świadomości i kultury zdrowotnej.

Utrzymanie celów projektu pn.
„Otwarte strefy rekreacji
dziecięcej przy placówkach
oświatowych gwarancją
zdrowego stylu życia wśród dzieci
i młodzieży miasta Ostrowiec
Świętokrzyski”
- zakup sprzętu sportowego,
- remont nawierzchni boiska,
- konserwacja pięciu boisk.
Projekt pn. „Otwarte strefy
rekreacji dziecięcej przy
placówkach oświatowych
gwarancją zdrowego stylu życia
wśród dzieci i młodzieży miasta
Ostrowiec Świętokrzyski”
- zakup gadgetów i nagród dla
uczestników projektu.

Cel strategiczny
Z 1. Podniesienie jakości usług
administracji samorządowej.
Cel szczegółowy
Z 1.3. Umożliwienie
mieszkańcom powszechnego
korzystania z wysokiej jakości
usług publicznych on-line w
szerokim zakresie.
Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie
infrastruktury służącej
zrównoważonemu rozwojowi
miasta.

Realizacja zadania pn. "eświętokrzyskie - budowa
miejskich sieci światłowodowych
jst" realizowanego w ramach
RPO WŚ:
- wykonanie programu
funkcjonalno-użytkowego
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5 252,10 zł
3 611,28 zł
10 368,00 zł

851, 85195, 421
851, 85195, 427
851, 85195,430

22 633,13 zł
9 244,53 zł

851, 85195, 430

4 245,00 zł

720, 72095, 605

Naczelnik Wydziału
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Cel szczegółowy
G 3.8. Doprowadzenie do miasta
szybkiego łącza internetowego i
objęcie siecią internetową całego
miasta.
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu życia 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
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.

Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Promocji
Gospodarczej
Monitorowanie możliwości
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
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Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu życia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.4. Bieżące dostosowywanie
oferty szkolnictwa do aktualnych i
perspektywicznych potrzeb
rynku.
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.

Projekt "Moje przedszkole":
- wynagrodzenie personelu:
koordynatorów, nauczycieli
prowadzących zajęcia w ramach
projektu oraz obsługa księgowa
projektu.
- zakup materiałów biurowych na
zajęcia plastyczne, teatralne,
wydłużone godziny pracy
prowadzone w ramach projektu

273 653,38 zł

853, 85395, par. 401,
411, 412, 417

14 378,18 zł

853, 85395, 421

30 693,27 zł

853, 85395, 424

262,00 zł

853, 85395, 428

32 339,00 zł

853, 85395, 430

2 124,72 zł

853, 85395, 441

- zakup pomocy logopedycznych
na zajęcia prowadzone w ramach
projektu oraz materiałów
dydaktycznych do trzech
dodatkowych oddziałów
przedszkolnych utworzonych przy
PP nr 11, 15 oraz PSP nr 10
- opłaty za badania lekarskie
nauczycieli zatrudnionych do
prowadzenia trzech dodatkowych
oddziałów przedszkolnych
prowadzonych w ramach
projektu,
- usługi zlecone - wynagrodzenia
logopedów, anglistów; opłaty
bankowe,
- wydatki na przejazdy służbowe
personelu projektu.
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Projekt "Indywidualizacja
nauczania wychowania klas I-III
w Gminie Ostrowiec
Świętokrzyski":
- wynagrodzenie nauczycieli
prowadzących zajęcia ,
- zakup materiałów biurowych,
pomocy dydaktycznych oraz
doposażenie bazy dydaktycznej
11 publicznych szkół
podstawowych w Ostrowcu
Świętokrzyskim,
- usługi zlecone - wynagrodzenie
logopedów za zajęcia
prowadzone.
SUMA

18 199,71 zł

853, 85395, par. 411,
417

518 870,00 zł

853, 85395, par. 421,
424

5 950,00 zł

853, 85395, 430

1 058 249,40 zł
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Lp

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

Nazwa zadania

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

3 750,00 zł

900, 90001, 430

Odpowiedzialny za
realizację

Badanie stanu czystości wód
powierzchniowych na terenie
Ostrowca Świętokrzyskiego.

Kontynuacja prac planistycznych
dotyczących sporządzenia
Miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego części miasta
Ostrowca Św., obejmującego
obszar w rejonie ulic
Siennieńska, Armii Krajowej,
Iłżecka, Rzeczki (w trakcie
realizacji)
Podjęto prace dotyczące
sporządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego części miasta
Ostrowca Św., obejmującego
obszar w rejonie ulic
Świętokrzyska, Drukarska,
Szewieńska, Stefana
Żeromskiego (w trakcie
realizacji)

Naczelnik Wydziału
Planowania
Przestrzennego i Ochrony
Środowiska

30 135,00 zł

710, 71004, 430

25 000,00 zł
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Uchwała Nr XVIII/191/2011 Rady
Miasta Ostrowca Św. z dnia
28.12.2011r. W sprawie
przystąpienia do zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego części miasta
Ostrowca Św. (w części
obejmującej teren położony w
Ostrowcu Św. przy ul. Adama
Mickiewicza) - zapoczątkowanie
nowego zadania.
SUMA

0,00 zł

58 885,00 zł
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710, 71004, 430

Naczelnik Wydziału
Planowania
Przestrzennego i Ochrony
Środowiska

Lp

Wyszczególnienie
Cel strategiczny
N 2. Wdrożenie systemu
kompleksowej gospodarki
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.

Nazwa zadania
Likwidacja dzikich wysypisk.
- zlikwidowano ogółem 33
nielegalne wysypiska odpadów
m.in. w rejonach ulic Parkowa,
Sienkiewicza, Trzeciaków,
Wspólna, Leśna, Rzeczki,
Gronowa, Winnica, Moniuszki,
Zagłoby, Żeromskiego,
Grabowiecka, Młyńska, Wąwozy,
kilkakrotnie w rejonie ulicy
Chrzanowskiego oraz w rejonie
Cieku Denkowskiego. Łącznie
wywieziono na składowisko
odpadów „Janik” ogółem ponad
37 ton odpadów.
Rekultywacja terenów zieleni.

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

37 999,67 zł

900, 90003, 4300

Odpowiedzialny za
realizację

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

W okresie wiosennym na terenie
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
zostały wykonane nasadzenia
między innymi 500 drzew
gatunków. Rośliny zostały
posadzone między innymi na
terenach: Plac Floriana i teren
niezagospodarowany przy ulicy
Głogowskiego, tereny
obejmujące pasy drogowe ulic:
„Starej Huty”, Osadowa,
Graniczna i Kraszewskiego,
łącznik ul. Kilińskiego z ul.
Chrzanowskiego, Hubalczyków,
M. Dąbrowskiej, Grzybowej, na
terenie placu zabaw przy ulicy

59 962,95 zł
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Prusa, na terenach gminnych na
osiedlu „Słonecznym” i
„Kamienna”, na
niezagospodarowanym terenie
przy ulicy Wąwozy, jak również
na terenach obejmujących parki:
Fabryczny, Wyspiańskiego i na
terenie obejmującym boisko
„Orlik” na osiedlu „Ogrody”.
Nasadzeń dokonał Zakład Usług
Miejskich.
Utrzymanie zieleni miejskiej
Zadanie polegające na
utrzymaniu zieleni miejskiej tj.
tereny zieleni Śródmieścia, Parku
Miejskiego im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego, Parku
Fabrycznego, Parku Pałacowego
w Częstocicach, zieleńca na
Osiedlu Wyspiańskiego, zieleńca
na Osiedlu Kuźnia, Wzgórza
Parkowego Kirkut”, skweru na
Kolonii Robotniczej, skweru na
Osiedlu Ogrody, przy ul.
Siennieńskiej, Niskiej, Rynku w
Denkowie, terenu przy USC,
tereny placów zabaw przy ul.
Zielonej, w okolicy PSP 12, ulicy
Sikorskiego, Jodłowej i Chopina
realizowane było przez Zakład
Usług Miejskich.
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243 898,24 zł
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900, 90004, 430

Zakres prac obejmował m.in.
koszenia trawników, pielenie
rabat, rekultywację zniszczonych
trawników, obsadzanie
kwietników, cięcia pielęgnacyjne
drzew i krzewów, porządkowanie
terenów zieleni z odpadów i
nieczystości, grabienie
trawników, utrzymanie
nawierzchni oraz opróżnianie
koszy na śmieci.
Zieleń w pasach drogowych dróg
gminnych stanowiąca zieleń
miejską utrzymywana była przez
Zakład Usług Miejskich. Zakres
prac obejmował bieżące
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.
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136 546,46 zł
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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 przedmiotowej
skarpy powierzono Zakładowi
Usług Miejskich w Ostrowcu Św.

12 998,70 zł

W ramach realizacji zadania
polegającego na interwencyjnym
usuwaniu drzew, konarów i gałęzi
drzew, które realizował Zakład
Usług Miejskich, wykonano m.in.
przycinkę gałęzi drzew na
gminnych terenach przy ul.
Mickiewicza/ Iłżeckiej, przycinkę
gałęzi drzew w pasie drogowym
ulicy Jasińskiego, Granicznej,
Jodłowej, Kasztanowej,
Starokunowskiej, Stodolnej,
Czerwonego Krzyża, Kopernika,
Górnej, Świętokrzyskiej,
Kłosowej, Sienkiewicza;
przycinkę na terenie zieleńca na
osiedlu „Ogrody”, usunięcie
drzew w rejonie ul. Kasztanowej,
Śliskiej, Niskiej, Wysokiej,
Kopernika, Kolejowej, Zielonej,
Jodłowej, Tetmajera,
Żeromskiego, Gajowej.

900, 90004, 430

14 536,05 zł
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Uporządkowanie terenu po cięciu
złamanego konaru drzewa przy
ul. Świętokrzyskiej- na terenie
„stawów cukrowniczych”, wycinkę
drzew do lat 10 z terenów
gminnych działek przy ul.
Bałtowskiej, Folwarcznej.

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.

Remonty dróg i chodników
gminnych:
- ul. Kruczkowskiego –
wykonawcą remontu był Zakład
Usług Miejskich w Ostrowcu Św.
Wartość całości zadania
wyniosła 210 000 zł. Remont
obejmował swoim zakresem
nawierzchnię drogi o łącznej
powierzchni 1742 m2 . Remont
ulicy Kruczkowskiego został
rozpoczęty w 2010 roku,
jednakże z uwagi na złe warunki
atmosferyczne został przerwany i
zakończony w 2011 roku.
- ul. Wiejska – remont
krawężników na długości 1 100
mb. Wykonawcą remontu był
Zakład Usług Miejskich w
Ostrowcu Św.
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26 900,69 zł
600, 60016, 427

148 830,00 zł

47

- ul. Brzechwy – remont
chodnika o powierzchni ponad
350 m2 wraz z wymianą
krawężników i obrzeży.
Wykonawcą remontu był Zakład
Usług Miejskich w Ostrowcu Św.
- ul. Zgoda – remont nawierzchni
drogi o powierzchni 1 671 m2
wraz z wymianą krawężników.
Wykonawcą remontu było
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o. w
Ostrowcu Św.

50 858,47 zł

163 082,13 zł

600, 60016, 427
- ul. Witkiewicza - remont
chodnika o powierzchni ponad
120 m2 wraz z wymianą
krawężników i obrzeży.
Wykonawcą remontu był Zakład
Usług Miejskich w Ostrowcu Św.

27 306,00 zł

- ul. Kasprowicza – remont
nawierzchni drogi wraz z
wymianą krawężników.
Wykonawcą remontu było
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o. w
Ostrowcu Św.

59 112,82 zł
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Remonty cząstkowe dróg i
chodników:
Na podstawie zawartej umowy z
firmą Miejskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o. o. z
Ostrowca Św. realizowane było
zadanie polegające na
wykonaniu remontów
cząstkowych jezdni dróg
gminnych o nawierzchni
bitumicznej. W ramach realizacji
powyższej umowy wykonane
zostały krótkie nakładki asfaltowe
o łącznej powierzchni 4208 m2 w
ulicach Topolowa, Las Rzeczki,
Rudzka, Winnica, Jasińskiego,
Drukarska oraz remonty
cząstkowe nawierzchni
asfaltowej o łącznej powierzchni
1255 m2.
Zadanie polegające na
remontach cząstkowych dróg
gruntowych i chodników
gminnych powierzone zostało do
realizacji Zakładowi Usług
Miejskich. W ramach realizacji
zadania wykonano m.in.
polepszenie nawierzchni dróg
gruntowych (ul. Topolowa,
Miodowa, „droga księża”,
Folwarczna, Bałtowska boczna,
Borowikowa, Stawki,
Denkowska, Akacjowa, Leśna,
Gajowa, Jarzębinowa,

235 065,41 zł

600, 60016, 430
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228 736,83 zł
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Dębowa, Dunalka, Wąwozy,
Kolejowa, Górna, Poprzeczna,
Malinowa, Nadkoszary) do tego
celu zużyto ponad 910 ton
kruszywa drogowego i około 200
ton lesi kotłowej. Natomiast
uzyskany destrukt asfaltowy
przeznaczono na polepszenie
nawierzchni gruntowych ulic:
Żurawia, Stawki Denkowskie,
Rozległa, Winnica, Bałtowska
boczna. Do poprawienia
nawierzchni dróg gruntowych na
osiedlu Gutwin , użyto równiarki i
walca drogowego. Ponadto na
chodnikach gminnych
uzupełniono blisko 460 m2 nowej
kostki brukowej oraz
przebrukowano 312 m2
chodnika z wykorzystaniem
kostki brukowej z odzysku . Na
wniosek mieszkańców
wybudowano próg spowalniający
ruch pojazdów na ulicy Tylnej.
Natomiast w ulicy Dziewulskiego
przebudowany został istniejący
próg listwowy spowalniający na
liniowy próg płytowy z funkcją
przejścia dla pieszych.
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Konserwacja mostów i kładek
stanowiących własność gminy
W okresie sprawozdawczym
wykonano m.in. kompleksową
konserwację mostu na rzece
Szewniance w ciągu ulicy
Wiejskiej, konserwację barier na
mostach stanowiących własność
gminy oraz wykoszono koryta
rzek pod mostami.
Konserwacja i uzupełnienie
oznakowania pionowego dróg
gminnych i nazw ulic gminnych
Z firmą DUBR wyłonioną w
drodze przetargu zawarta została
umowa na całoroczną
konserwację i uzupełnianie
oznakowania pionowego dróg
gminnych oraz nazw ulic
gminnych. W okresie
sprawozdawczym wydatkowano
w ramach powyższej umowy
kwotę 149 996,37 zł. Z uwagi na
zmianę przepisów i konieczność
wymiany znaków drogowych na
nowe spełniające obowiązujące
normy zwiększono środki
finansowe na realizację tego
zadania o kwotę 30 000 zł i
zawarto uzupełniającą umowę z
tym samym wykonawcą, z której
wydatkowano środki

7 408,80 zł

600, 60095, 430

179 986,97 zł

600, 60095, 430
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finansowe 29 990,60 zł. W
ramach realizacji powyższych
umów wykonano m.in. 115 szt.
znaków ostrzegawczych, 95 szt.
znaków zakazu/nakazu, 166 szt.
znaków informacyjnych, 2 szt.
STOP, poprawienie 1352 tarczy i
344 słupków oraz wykonano 21
Wykonanie oznakowania
poziomego ulic gminnych
Na wykonanie oznakowania
poziomego ulic gminnych
zawarta została umowa z firmą
P.R.D.M. W 2011 roku wykonano
ogółem 6 878 m2 oznakowania
poziomego.
Konserwacja i remonty
oświetlenia ulicznego
Zawarto umowę z firmą P.W.
Hutnik z Ostrowca Św. na
podstawie której bieżąco
konserwowane było oświetlenie
ulic i placów na terenie miasta.
Objętych konserwacją było
ponad 5 000 punktów świetlnych.
W okresie sprawozdawczym
odnotowano i usunięto ogółem
404 awarii oświetlenia ulicznego.
Ponadto również firma P.W.
Hutnik wykonała remont
uszkodzonego słupa
oświetleniowego przy Al. Jana
Pawła II. W okresie
sprawozdawczym wykonano

55 313,33 zł

600, 60095, 430

239 493,30 zł

900, 90015, 427
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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 zrównoważonego rozwoju
miasta.
Cel szczegółowy
N 4.1. Poprawa stanu obiektów
dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego oraz ich ochrona
w celu zachowania dla przyszłych
pokoleń.

również remont zasilania
oświetlenia w Parku Miejskim
oraz remont oświetlenia w
ulicach Siennieńska boczna,
Utrzymanie miejsc pamięci
narodowej:
Wykonanie zadania
polegającego na utrzymaniu
miejsc pamięci narodowej na
terenie miasta powierzone
zostało Zakładowi Usług
Miejskich. Zakres prac
obejmował m.in. bieżące
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
bieżąco pojawiających się graffiti
na pomnikach.

18 000,00 zł

921, 92195, 430
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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
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- Pomnik Upamiętniający
Nadanie Miastu Ostrowiec
Świętokrzyski Orderu Krzyża
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
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- 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 światowej wschodnia elewacja budynku nr
34 przy Rynku
- Pomnik Ku Czci Mieszkańców
Ostrowca Świętokrzyskiego
Poległych Za Ojczyznę w Latach
1939-1945 - Cmentarz Wojenny
przy ul. Denkowskiej
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- 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: SienkiewiczaMickiewicza
- 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
Wykonano konserwację Godła
Państwowego na pomniku przy
ulicy Okólnej.
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738,00 zł
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Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie
infrastruktury służącej
zrównoważonemu rozwojowi
miasta.
Cel szczegółowy
G 3.7. Zabezpieczenie (ochrona)
miasta przed destrukcyjnym
wpływem sił przyrody zapewnienie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego miasta.

Remont kanalizacji
deszczowej:
W ramach realizacji zadania
wykonano m.in. odbudowę 4 szt.
studni rewizyjnych, 32 szt.
wpustów ściekowych,
wyremontowano 33 mb kanału, a
także wymieniono 5 szt. włazów
na studniach rewizyjnych i 2 kraty
ściekowe na wpustach
kanalizacji deszczowej. Remonty
prowadzone były w ulicach:
Śliskiej, Sienkiewicza, Zgody,
Staszica, Rzeczki, Ostrowiecka,
Wiejska.

59 455,00 zł

900, 90001, 427
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Konserwacja starych kanałów
deszczowych i melioracyjnych
Bieżąca konserwacja gminnej
kanalizacji deszczowej
powierzona została do realizacji
Zakładowi Usług Miejskich w
Ostrowcu Św. Ogólna długość
kanalizacji deszczowej,
zarządzanej przez Gminę wynosi
ponad 41 000 mb, na której
znajduje się 1318 szt. studni
rewizyjnych oraz ponad 2111 szt.
wpustów i 9825 mb
przykanalików. W ramach
realizacji zadania wykonano m.in.
oczyszczenie z namułu

67 834,60 zł
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studzienek ściekowych i
rewizyjnych kanalizacji
deszczowej, łącznie 229 szt.
Ponadto dokonano
kompleksowego przeglądu całej
kanalizacji deszczowej po
okresie zimowym oraz
oczyszczono dwukrotnie 20 szt.
separatorów na gminnej
kanalizacji deszczowej,
wykonano konserwację klap i
zasuw na przepustach.
Uzupełniono skradzione ruszty
żeliwne (34 szt.) na wpustach
kanalizacji deszczowej oraz
oczyszczono system kanalizacji
deszczowej typu ACO na łącznej
długości 375 mb. Dokonano
interwencyjnego przeglądu
kanału kanalizacji deszczowej w
ulicy Kasztanowej i zaślepiono
„dzikie przyłącza”
odprowadzające ścieki z
prywatnych posesji.
Cel strategiczny
Uzupełnienia gminnego
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie magazynu
infrastruktury służącej
przeciwpowodziowego.
zrównoważonemu rozwojowi
Zakupiono:
miasta.
- 10 000 szt. worków
polipropylenowych z
Cel szczegółowy
G 3.7. Zabezpieczenie (ochrona) przeznaczeniem do umacniania
miasta przed destrukcyjnym
wałów
wpływem sił przyrody - 20 szt. mobilnych zapór
zapewnienie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowych
przeciwpowodziowego miasta.
napełnianych wodą, każda o
długości 10 mb.
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4 059,00 zł
754, 75414, 421
22 484,40 zł
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Dotacja na koszenie wałów
rzek Kamienna, Modła i
Szewnianka
Przekazano dotację dla
Województwa Świętokrzyskiego
z przeznaczeniem na wykoszenie
porostów z wałów i koryt rzek
Szewnianka i Modła, utwardzenie
korony lewego wału
przeciwpowodziowego rzeki
Kamiennej na odcinku pomiędzy
ulicami Mickiewicza i
Żeromskiego, wycinkę
zakrzaczeń z terenów przyległych
do wałów przeciwpowodziowych
rzeki Kamiennej oraz umocnienie
skarp rzeki Modły.

100 000,00 zł

900, 90001, 430
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Koszenie rowów
melioracyjnych
Dwukrotne koszenie rowów i
cieków otwartych na terenie
gminy powierzono firmie Fox
Park z Ostrowca Św. W ramach
zawartej umowy dwukrotnie
wykoszone zostały rowy
melioracyjne o łącznej długości
17 000 mb. Termin zakończenia
pierwszego koszenia
przypadający na 15 sierpnia i
drugiego na 30 października
2011 roku został dotrzymany.
Poprzez wykoszenie rowów
otwartych

58 000,00 zł
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zapewniono swobodny spływ wód
, poprawiając tym samym
bezpieczeństwo powodziowe i
estetykę miasta.
Odmulanie rowów
melioracyjnych
W okresie sprawozdawczym
odmulono i uporządkowano
ponad 3000 mb rowów
melioracyjnych. Odmulono m.in.
Strugę Denkowską na odcinku
od kładki dla pieszych przy ul.
Wschodniej do ul.
Samsonowicza oraz wzdłuż
ogródków działkowych, odcinek
rowu otwartego od ul. Prusa
do ul. Kossaka. Odmulono
również: fosę wraz z rowem
odprowadzającym wody z terenu
Parku w Częstocicach, rów przy
ul. Stalowej, w Parku Miejskim,
odcinek Rowu Kanclerskiego od
przepustu w ul. Kilińskiego do ul
Mostowej, rów melioracyjny w
rejonie ul. Zygmuntówka.
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Gospodarki Komunalnej
69 343,00 zł

60

900, 90001, 430

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu życia 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
społecznemu.

Wydział Gospodarki Komunalnej
nadzorował wykonywanie prac
społecznie-użytecznych w
ramach których przy
porządkowaniu terenów
stanowiących zieleń miejską,
zatrudnione były osoby
bezrobotne i zagrożone
wykluczeniem społecznym.
Prace społecznie- użyteczne
organizowane były przez Zakład
Usług Miejskich. Środki
finansowe przeznaczone były na
wypłatę wynagrodzeń osobom
zatrudnionym w ramach tych
prac. Łącznie z tytuły prac
społecznie-użytecznych
wypłacono pracownikom w
okresie sprawozdawczym
wynagrodzenie w wysokości 18
757 zł (60% każdego
wynagrodzenia refunduje
Powiatowy Urząd Pracy). Prace
społecznie użyteczne
realizowane były od m-ca
kwietnia do października 2011 r.
Miesięcznie zatrudnianych był do
10 osób bezrobotnych.
SUMA

18 757,00 zł

2 346 707,82 zł
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852, 85295, 311

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

Lp

Wyszczególnienie

Nazwa zadania

Cel strategiczny
N 2. Wdrożenie systemu
kompleksowej gospodarki
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 3.1. Poprawa czystości wód
powierzchniowych i podziemnych
oraz racjonalne ich
wykorzystanie.
Cel szczegółowy
N 3.2. Zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do rzek i
zbiorników powierzchniowych osiągnięcie standardów UE.
Cel szczegółowy
N 3.3. Ochrona przed
zanieczyszczeniem akwenów
wodnych stanowiących miejsca
rekreacji i wypoczynku.

Liczba kompleksowych kontroli
posesji pod kątem prawidłowości
prowadzonej gospodarki
odpadami stałymi i ciekłymi 601;
Liczba skontrolowanych instytucji
i placówek prowadzących
działalność gospodarczą (sklepy,
bary) - 831.

Kwota

Ilość ujawnionych dzikich
wysypisk śmieci - 24.
Ilość wystawionych pisemnych
poleceń porządkowych - 70.
Ilość podjętych czynności
służbowych wynikających z
nieprzestrzegania przepisów
Ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminie, Ustawy o
odpadach, Kodeksu Wykroczeń art. 145 dot. zanieczyszczania i
zaśmiecania miejsc publicznych
(pouczenia, mandaty, wnioski) 504:
- ilość pouczeń - 282,
- ilość mandatów - 208,
- ilość skierowanych wniosków
do Sądu Rejonowego - 14.

0,00 zł
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Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

Komendant Straży
Miejskiej

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

Cel szczegółowy
S. 2.14. Poprawa
bezpieczeństwa ruchu
drogowego.

Ilość kontroli miejsc
niebezpiecznych - 4498.
Ilość ujawnionych wykroczeń,
przestępstw i innych
nieprawidłowości dzięki
monitoringowi wizyjnemu - 845.
Ilość wspólnych patroli z Policją 396.
Ilość pouczeń - 3812.
Ilość mandatów - 2234.
Ilość skierowanych wniosków do
Sądu Rejonowego - 177.
Ilość podjętych czynności
służbowych (pouczenia,
Ilość pouczeń - 1888.
Ilość mandatów - 370.
Liczba skierowanych wniosków
do Sądu Rejonowego - 50.
Ilość podjętych czynności
służbowych (pouczenia,
mandaty, wnioski) - 2308.
SUMA

0,00 zł

0,00 zł
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Komendant Straży
Miejskiej

Lp

Wyszczególnienie

Nazwa zadania

Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie
infrastruktury służącej
zrównoważonemu rozwojowi
miasta.
Cel szczegółowy
G 3.4. Zwiększenie stopnia
skanalizowania miasta i poprawa
stanu technicznego istniejącej
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.

Zadanie realizowane w latach
2009-2013 w ramach projektu:
„Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w
aglomeracji Ostrowiec
Świętokrzyski z
dofinansowaniem z Funduszu
Spójności
1. Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy
Ostrowiec: osiedle Gutwin,
Częstocice, Bałtowska o łącznej
długości 24,7 km, do realizacji w
latach 2009 - 2013.
Kontrakt Nr 3 „ Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej na osiedlu
Gutwin”
W ramach kontraktu
wybudowane zostały następujące
kolektory ( po odbiorach
technicznych):
- K2 - ul. Miodowa DN 200 o
długości 787,00m;
- K21 – ul. Rzeczki-boczna DN
200 o długości 270,85m;
- K4’ – ul. Siennieńska-boczna
DN 200 o długości 110,00m;
- K19 – ul. Gajowa DN 200 o
długości 279,60m;
- K15 – ul. Leśna DN 200 o
długości 86,27m;

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

Prezes MWiK Sp. z o.o.

1 501 742,34 zł
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- Przepompownia P2 - ul.
Gajowa Q max=23,3l/s, H
max=12,7m, P=2,2 kW;
- Tłoczny T2 - ul. Gajowa DN 90
o długości 263,50m,
Łączna długość kanalizacji
sanitarnej wykonana w ramach
Kontraktu Nr 3 w 2011r. 1797,22m
Kontrakt Nr 4 „Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulicy Szewieńskiej i ulicy
Świętokrzyskiej”
W ramach kontraktu
wybudowany został następujący
kolektor ( po odbiorach
technicznych):
- „Szewieńska” w ul.
Szewieńskiej DN 250 o długości
800,93m;
- „Szewieńska” w ul.
Szewieńskiej DN 200 o długości
33,00m,
Łączna długość kanalizacji
sanitarnej wykonana w ramach
Kontraktu Nr 4 w 2011r. 833,93m
Kontrakt Nr 5 „ Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulicy Bałtowskiej”
W ramach kontraktu
wybudowane zostały następujące
kolektory( po odbiorach
technicznych):

Prezes MWiK Sp. z o.o.
1 289 736,16 zł
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- K6 - ul. Stawki - Folwarczna
DN 250 o długości 686,52m;
- K2 (cz. 1) - ul. Folwarczna –
Kopalniana DN 250 o długości
116,81m;
- K2 (cz. 1) - ul. Folwarczna –
Kopalniana DN 200 o długości
99,50m;
- K2 (cz. 2) – ul. Kopalniana –
Bałtowska DN 250 o długości
223,15m;
- K2 (cz. 2) – ul. Kopalniana –
Bałtowska DN 200 o długości
81,49m;
- K2.1 – ul. Bałtowska DN 250 o
długości 62,32m;
- K2.1 – ul. Bałtowska DN 200 o
długości 15,24m;
- K2.2 – ul. Bałtowska DN200 o
długości 171,77m;
- Przepompownia P2 – ul.
Bałtowska Q max=23,3l/s, H
max=12,7m, P=2,2 kW;
- Tłoczny T2 - ul. Bałtowska PE
110 o długości 282m;
Łączna długość kanalizacji
sanitarnej wykonana w ramach
Kontraktu Nr 5 w 2011r. 1738,80m
2. Przebudowa magistrali
wodociągowej DN350 na DN600
od SUW „Katy Denkowskie” do
ulicy Samsonowicza – I etap
Kontrakt Nr 6 „ Przebudowa
magistrali wodociągowej”

721 183,65 zł

Prezes MWiK Sp. z o.o.
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Realizację Kontraktu Nr 6
zakończono w dniu 27 lipca
2011r. Wykonano magistralę
wodociągową z rur żeliwnych
sferoidalnych Ø 600 o długości
1882 m. Wartość całkowita
Kontraktu Nr 6 - 2.901.030,73zł.
Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
N 3.3. Zmniejszenie
zanieczyszczeń do rzek i
zbiorników powierzchniowych -

1 769 404,67 zł

Kontrakt Nr 7 „Przebudowa i
modernizacja oczyszczalni
ścieków w Ostrowcu
Świętokrzyskim”
W ramach kontraktu Nr 7 w
2011r. wykonano:
1. wykonano roboty
wyburzeniowe-osadniki wstępne
pionowe, wtórne po złożach
biologicznych, złoża biologiczne,
2. wykonano roboty
konstrukcyjno – budowlane w
nowych obiektach
technologicznych-wydzielonej
komory fermentacyjnej WKFz ,
budynku operacyjnego przy
WKFz, nowej stacji zagęszczania
i odwadniania osadu,
piaskownika poziomego
przedmuchiwanego,
3. rozpoczęto montaż
wyposażenia technologicznego w
nowych obiektach:
- stacji zagęszczania i
odwadniania osadu (montaż
prasy, zagęszczarki, systemu
dezintegracji osadu),

Prezes MWiK Sp. z o.o.

6 613 460,34 zł
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- budynku operacyjnym
(zamontowano pompy
recyrkulacji osadu, wymienniki
ciepła, trwa montaż trwa montaż
rurociagów technologicznych
osadowych oraz ciepła
technologicznego),
- komora fermentacyjna
zamknięta (zamontowano
mieszadło, rurociągi
technologiczne osadowe oraz
biogazu),
4. rozpoczęto roboty
modernizacyjne istniejących
obiektów technologicznych:
-zagęszczaczy grawitacyjnych
(zakończono roboty budowlane
oraz montaż technologii),
- osadnika wtórnego o średnicy
36 m (wykonano renowację dna i
ścian osadnika, montaż
zgarniacza osadu),
- osadnika DORRA (wykonano
betonowanie ścian i dna
osadnika),
- pompowni III stopnia (trwa
montaż pomp, armatury oraz
rurociągów w zbiorniku
podstawowym oraz
dobudowanym przepompowni),
- pompowni osadu
recyrkulowanego (trwa montaż
pomp, armatury oraz rurociągów
technologicznych w zbiorniku
dobudowanym),

Prezes MWiK Sp. z o.o.
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- pompowni części pływających
(zakończono montaż
wyposażenia technologicznego),
- budynek krat rzadkich
(wykonano demontaż starego
pokrycia dachu z papy, położono
wiązary wraz z folią),
- budynek krat gęstych
(wykonano demontaż starego
pokrycia dachu z papy, położono
wiązary wraz z folią, trwają roboty
wykończeniowe ścian-wymiana
glazury),
- istniejący budynek operacyjny
(trwają roboty wykończeniowe
ścian-wymiana glazury).
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.

Rozbudowa ujęcia wody na
„Katach Denkowskich”
- w 2011 roku wykonano projekt
budowlano- wykonawczy
rozbudowy ujęcia „Kąty
Denkowskie” . Obecnie trwa
postępownie o wydanie
pozwolenia na budowę.
Propagowanie oszczędzania
wody poprzez prawidłową
gospodarkę wodomierzową oraz
wspieranie zastosowania
urządzeń oszczędzających wodę

Prezes MWIK Sp. z o.o.

188 576,89 zł

227 595,08 zł

- w ramach zadania –
wymieniono 853 sztuk
wodomierzy
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W ramach zadania
inwestycyjnego” Wymiana
uzbrojenia na sieci
wodociągowej” dokonano
wymiany niesprawnej armaturyco pozwoli na prawidłowe
zabezpieczenie p.poż z sieci
wodociągowej oraz pozwoli
ograniczyć obszar wypięcia sieci
wodociągowej w przypadku
wystąpienia awarii
wodociągowych.
Wymieniono:
- 11 sztuk zasuw na sieci
rozdzielczej
- 18 kpl. hydrantów
ppożarowych
- 1 kpl. zasuw przydomowych
Cel strategiczny
Uzbrojenie terenów
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie inwestycyjnych infrastrukturę
infrastruktury służącej
techniczną
zrównoważonemu rozwojowi
W 2011 roku wybudowano 3310
miasta.
m sieci kanalizacji sanitarnej:
Cel szczegółowy
- ul. Miodowa-boczna dz. nr
G 3.4. Zwiększenie stopnia
12/2, 15/20 (PCV 110, dł. 180m)
skanalizowania miasta i poprawa - ul. Miodowa-boczna dz. nr 1,
stanu technicznego istniejącej
11/1( Morelowa ) (PCV 110, dł.
sieci kanalizacyjnej.
400m)
- ul.Tomaszów dz. 41/2 (PCV
110, dł. 104m)

40 918,98 zł

Prezes MWIK Sp. z o.o.

21 699,45 zł
40 839,78 zł
18 398,91 zł
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- ul. Siennieńska- boczna dz nr
85 (PCV 110, dł. 198m)
- ul. Wschodnia dz. nr
127,100/1 (PCV 110, dł. 66)
- ul. Platanowa -boczna ( dz. nr
4/2) (PCV 110, dł. 210m)
- ul. Ostrowiecka dz. nr 21/3,
142 (PCV 110, dł. 128m)
- ul. A. Mrozowskiego (PCV 110,
dł. 333m)
- ul. Nowe–Piaski dz. 1, 46/1,
108, 23/7 (PCV 110; dł. 255,5m)
- ul. Nowe Piaski dz. 4/3, 3/9
(PCV 110, dł. 136m)
- ul. Gajowa –boczna (PCV 110,
dł. 252m)
- ul. Szewieńska- boczna (PCV
110, dł. 83m)
- ul. Wąwozy (PCV 160, dł.
265m)
- ul. Skośna–boczna dz. nr 5/8
(PCV 110; dł. 64,5m)
- ul. Pogodna (PCV 160, dł.
289m)
- ul. Siennieńska–boczna dz. nr
49, 51 (PCV 110, dł. 346m)
Wymieniono 776 metrów sieci
wodociągowej tj.
- w ulicy Aleja 3-ego Maja
(odcinek od ulicy Młynskiej do nr
5 ) o długości 67 mb
- w ulicy Wesołej DN 110 żel o
długości 309 m
- ul. Szewieńska DN 100 - II
etap o długości - 200 m
- ul.Gościniec DN 110mm II

27 258,05 zł
19 057,83 zł
20 437,30 zł
21 152,69 zł
36 327,39 zł
38 390,41 zł
24 745,91 zł
23 851,80 zł
11 473,78 zł
Prezes MWiK Sp. z o.o.
59 626,52 zł
8 469,04 zł
21 828,77 zł
31 030,13 zł
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etap o długości 200 m
Zwiększenie stopnia
skanalizowania miasta i poprawa
stanu technicznego istniejącej
sieci kanalizacyjnej.
W 2011 roku wybudowano 2832
m sieci kanalizacji sanitarnej
- ul. Stodolna (PCV 200; dł.
51,5m)
- ul. Siennieńskie – boczne (PCV
200, dł. 457m)
- ul. Agrestowa, Agrestowa
boczna i Żurawinowa (PCV 200,
dł. 333m)
- ul. Pogodna (PCV 200, dł.
285m)
- ul. Lawendowa (PCV 200; dł.
367,6m)
- ul. Boczna (PCV 200, dł.
170m)
- ul. Bałtowska- boczna ( dz. nr
62 i 42) (PCV 200, PCV 250; dł.
124m)
- ul. Rzeczki–boczna dz. nr 2,
60,56/2 (PCV 200, dł. 162m)
- ul. Milewskiego i Jeżewskiego
(PCV 200, dł. 847m)
- ul. Chopina-boczna ( dz. nr
191/6, 25/1) (PCV 200; dł.
135,5m)
SUMA

71 049,89 zł
322 700,59 zł
101 896,79 zł
36 023,79 zł
199 125,06 zł
188 094,68 zł
407 066,01 zł
75 317,99 zł
419 114,98 zł
66 269,79 zł
14 663 865,44 zł
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Prezes MWiK Sp. z o.o.

Lp

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

Nazwa zadania
Rozbudowa sieci cieplnych w
celu pozyskania nowych
odbiorców (5391 m)
Rozbudowa sieci cieplnej
wysokoparametrowej oraz
eliminacja grupowych węzłów
cieplnych poprzez budowę
wymiennikowni indywidualnych
(140 m)
Wymiana sieci cieplnej ze
zmianą technologii z tradycyjnej
na technologię rur
preizolowanych (483 m)
Prace związane z utrzymaniem
jednostek kotłowych w stałej
dyspozycji wynikające z potrzeb
bieżących (1 kpl)
SUMA

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

2 792 680,00 zł

28 840,00 zł
Prezes MEC Sp. z o.o.
203 510,00 zł

183 310,00 zł
3 208 340,00 zł
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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 działalność
gospodarczą dostępu do
preferencyjnych pożyczek,
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
(preferencyjne ceny wynajmu
lokali), szkolenia dla MŚP
finansowane z EFS

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

Prezes ARL Sp. z o.o.
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Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu życia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.1. Spadek poziomu
bezrobocia – osiągnięcie
równowagi na rynku pracy.

Aktywizacja społecznozawodowa społeczności
lokalnych – pomoc w rozwoju i
osiąganiu samodzielności
jednostek (przekwalifikowanie,
uzupełnienie wiedzy,
podwyższenie wykształcenia,
rozszerzenie kwalifikacji).
bezrobotnych, przedsiębiorców w
ramach projektów:
- samodzielnych
- partnerskich
- zleconych
Powstanie i działalność Centrum
Przedsiębiorczości i Aktywizacji
Zawodowej

1 282 683,20 zł
3 324 103,00 zł
64 702,84 zł

Prezes ARL Sp. z o.o.
463 919,88 zł

Kreowanie przedsiębiorczych
postaw mieszkańców miasta
- szkolenia, konferencje,
seminaria
- prowadzenie Inkubatora
Przedsiębiorczości,
- organizacja wizyt studyjnych
oraz lekcji przedsiębiorczości dla
ostrowieckiej młodzieży.
Koordynacja działań instytucji
rynku pracy.

29 280,00 zł

Cel szczegółowy
S 1.3. Rozwój lokalnego rynku
pracy oraz lepsze wykorzystanie
możliwości pomocy udzielanej
Zatrudnienia.
bezrobotnym i pracodawcom
przez instytucje rynku pracy.
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Cel szczegółowy
S 1.4. Bieżące dostosowanie
oferty szkolnictwa do aktualnych i
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 długotrwale
kobiet, osób niepełnosprawnych i
bezrobotnych,
długotrwale bezrobotnych
niepełnosprawnych, mniejszości zamierzających rozwijać karierę
narodowych i uchodźców, grup
zawodową [...] oraz osób
ryzyka.
zagrożonych wykluczeniem
społecznym
- ARL partnerem MOPS w
realizacji projektu systemowego
Promocja Internetu oraz
Cel szczegółowy
S 1.15. Upowszechnienie
nauczania komputerowego i
czytelnictwa i korzystania z
rozwój programów opartych na
nowoczesnych form
nowoczesnych formach
edukacyjnych (e-learning,
edukacyjnych
komputerowe programy
- prowadzenie szkoleń z zakresu
edukacyjne, Internet jako źródło obsługi komputera i Internetu w
wiedzy)
ramach realizowanych projektów.
Cel strategiczny
S 2. Poprawa bezpieczeństwa
publicznego, socjalnego i zdrowia
mieszkańców oraz ochrona
rodziny.
Cel szczegółowy
S 2.5 Wzmacnianie potencjału
ekonomicznego jednostek i
rodzin.

Prezes ARL Sp. z o.o.

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
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Cel strategiczny
S 3. Osiągnięcie wysokiego
stopnia świadomości
obywatelskiej i tolerancji w
społeczeństwie oraz identyfikacji
jednostek z samorządem.
Cel szczegółowy
S 3.1 Zbudowanie w
społeczeństwie świadomości
przynależności 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

5 164 688,92 zł

BUDŻET GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
I SPÓŁKI
OGÓŁEM

63 314 305,44 zł
23 036 894,36 zł
86 351 199,80 zł

podpis Koordynatora Zespołu ds.
Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

data
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