Ocena realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2013 roku
Wydział/ jednostka
organizacyjna/spółka

Wydział Finansowy

Wydział OrganizacyjnoPrawny

Wydatki
Plan

0,00 zł

1 478 000,00 zł

Podsumowanie

Realizacja

-121 640,23 zł

325 222,67 zł

Przedstawiona kwota zakłada wielkość zwolenienia z podatku od
nieruchomości dla 6 podmiotów w 2013 roku w ramach uchwały Nr
XV/192/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5
października 2007 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu pomocy
przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w latach 2007 - 2013".
Zadania zrealizowano. Różnica pomiędzy planem a kwotą
wydatkowania wynika z faktu, że część zadań była i jest ujęta do
realizacji w ramach projektów unijnych, które były prowadzone w
bieżącym roku przez Wydział Infrastruktury Komunalnej. W związku z
ograniczonymi możliwościami finansowymi Gminy wydatkowano
rownież mniej środków na realizację zadań.
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Wydział Mienia
Komunalnego

1 721 643,00 zł

1 471 685,80 zł

W związku z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy
prawa pod drogi publiczne przy podziałach nieruchomości
przeprowadzonych na wniosek właścicieli zaplanowane wydatki nie
zostały zrealizowane w związku tym, że tylko w 4 postępowaniach o
podział wydzielone zostały działki pod drogi publiczne gminne. W
związku z sukcesywnym pozyskiwaniem terenów pod planowane
inwestycje drogowe, zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane z
uwagi na nieuregulowany stan prawny bądź brak zgody właścicieli na
zbycie na rzecz gminy działek wydzielonych pod drogi. W związku z
nabywaniem na majątek gminy gruntów przeznaczonych na rozwój
inwestycji sektora prywatnego, w rejonie ul. Samsonowicza nabyto
nieruchomości o łącznej pow. 6,2216 ha za łączną kwotę:
1 082
271,38 zł co stanowi 108,23% środków zaplanowanych na ten cel
(plan: 1.000.000,00 zł). Na mniejsze wydatki poniesione na
przygotowanie do zbycia i zbycie nieruchomości przeznaczonych na
cele inwestycyjne i pod budownictwo mieszkaniowe wpłynęły niższe
ceny za wykonanie zamawianych przez gminę usług (tj. niektórych
opracowań geodezyjnych, wycen nieruchomości, kosztów
zamieszczania w prasie o zasięgu krajowym ogłoszeń o przetargach).
Ponadto na mniejsze wydatki wpłynął kryzys gospodarczy na rynku
nieruchomości. Większość ogłaszanych przetargów na sprzedaż
nieruchomości gminnych kończyła się wynikami negatywnymi, w
związku z czym nie podejmowano działań w celu przygotowywania
kolejnych nieruchomości do zbycia.
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Biuro Prezydenta Miasta

1 070 000,00 zł

750 363,00 zł

Wydział Edukacji i Spraw
Społecznych

1 690 000,00 zł

2 765 269,95 zł

Wydział Spraw
Obywatelskich

Wydział Infrastruktury
Komunalnej

Wydział Planowania i
Rozwoju

Zadania zrealizowano. Różnica pomiędzy planem, a kwotą
wydatkowaną wynika z przeprowadzonych postępowań o udzielenie
zamówień publicznych oraz zmnieszenie wydatków na niektóre
dzialania promocyjne.
Zadania zrealizowano.
Zadania zrealizowano.

62 000,00 zł

11 201 051,00 zł

18 161,74 zł

4 675 469,16 zł

Zarządzeniem Nr III/179/2013
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego został powołany Wydział Infrastruktury Komunalnej.
Wydział łaczy w sobie dwa poprzednie wydziały: Wydział Inwestycji
oraz Wydział Gospodarki Komunalnej.Rozbieżności pomiędzy kwotą
realizacji a zaplanowaną wynikają z faktu, iż zostało ograniczone
udzielnie zamówień na realizację inwestycji miejskich w związku z
niezrealizowaniem zaplanowanych dochodów budżetowych. W
przypadku realizacji niektórych inwestycji miejskich powstały
oszczędności w związku z rozstrzygnięciem przetargów publicznych.

Zadania zrealizowano.
5 922 734,00 zł

6 785 763,06 zł
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Od 8 kwietnia 2013 roku funkcjonuje nowa struktura organizacyjna
UM. Wydział Informatyki został wyodrębniony z Wydziału
Organizacyjno-Prawnego. W 2013 roku zadania należące do tego
wydziału znajdowały sie w dyspozycji budżetu Wydziału Infrastruktury
Komunalnej i Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

Wydział Informatyki

0,00 zł

0,00 zł

Wydział Środowiska

55 000,00 zł

109 267,42 zł

Zadania zrealizowano.

0,00 zł

0,00 zł

Zadania zrealizowano.

10 798 100,00 zł

7 429 745,85 zł

Miejska Energetyka
Cieplna Sp. z o.o.

10 125 000,00 zł

9 207,70 zł

Agencja Rozwoju
Lokalnego Sp. z o.o.

3 480 000,00 zł

5 687 461,43 zł

Straż Miejska
Miejskie Wodociągi i
Kanalizacja Sp. z o.o.

Budżet Gminy
Jednostka organizacyjna
i spółki
OGÓŁEM

Zadanie polegające na rozbudowie kanalizacji sanitarnej zostało
rozbite na kontrakty realizowane w kolejnych latach.
Wydatkowano środki na rozbudowę sieci cieplnych zostały rozbite na
kontrakty realizowane w kolejnych latach. W planie do zadań strategii
na rok 2013 podano całą wartośc projektu. Sprawozdanie obejmuje
kwotę wkładu własnego spółki w 2013 w roku.
Zadania zrealizowano.
Stosunek wydatków poniesionych do
zaplanowanych (%)
72,30

23 200 428,00 zł

16 779 562,57 zł

24 403 100,00 zł

13 126 414,98 zł

53,79

47 603 528,00 zł

29 905 977,55 zł

62,90

17.03.2014 r.
data

podpis Koordynatora
Zespołu ds. Strategii
Zrównoważonego Rozwoju
Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski
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