Ocena realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2011 roku
Wydział/ jednostka organizacyjna/spółka
Wydział Finansowy

Wydział Organizacyjno-Prawny

Wydatki
Plan

Realizacja

0,00 zł

0,00 zł

3 837 000,00 zł

Podsumowanie
Zadania zrealizowano.

210 537,22 zł

Wydział Mienia Komunalnego

3 131 796,00 zł

2 230 341,81 zł

Zespół Prasowo-Informacyjny

1 080 000,00 zł

500 267,61 zł

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

2 750 934,00 zł

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Inwestycji Miejskich

36 000,00 zł

80 877 146,00 zł

Zadania zrealizowano. Różnica pomiędzy planem a kwotą
wydatkowania wynika z faktu, że część zadań jest ujęta do realizacji w
ramach projektów unijnych, które będą prowadzone w bieżącym roku
przez Wydział Planowania i Rozowju oraz Wydział Inwestycji
Miejskich.
Większość zadań zrealizowano. Różnica w kwocie wydatkowania
wynika ze zmniejszenia środków w budżecie na nabycia gruntów do
zasobu nieruchomości miasta. Zostalo również ograniczone udzielnie
zamówień w związku z niezrealizowaniem zaplanowanych dochodów
budżetowych.
Zadania zrealizowano. Różnica pomiędzy planem, a kwotą
wydatkowaną wynika z przeprowadzonych postępowań o udzielenie
zamówień publicznych oraz zmnieszenie wydatków na niektóre
dzialania promocyjne np. zmniejszenie zakresu Miejskiego Informatora
Samorządowego.

Zadania zrealizowano. Wydział wydatkował dodatkowe środki w
związku z płatnościami wynikającymi z realizacji nowych zadań.
Zwiększone środki wynikają z przeznaczenia środków na
56 520,00 zł
ponadnormatywne patrole z Komendy Powiatowej Policji
Rozbieżności pomiędzy kwotą realizacji a zaplanowaną wynikają z
faktu, iż zostalo ograniczone udzielnie zamówień na realizację
inwestycji miejskich w związku z niezrealizowaniem zaplanowanych
53 194 659,83 zł dochodów budżetowych. W przypadku realizacji niektórych inwestycji
miejskich powstały oszczędności w związku z rozstrzygnięciem
przetargów publicznych.
3 658 136,75 zł
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Wydział Rozwoju i Promocji Gospodarczej

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Planowania Przestrzennego i
Ochrony Środowiska

200 000,00 zł

1 058 249,40 zł

5 800 000,00 zł

2 346 707,82 zł

310 000,00 zł

58 885,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.
z o.o.

29 810 000,00 zł

14 663 865,44 zł

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

11 100 000,00 zł

3 208 340,00 zł

Straż Miejska

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Budżet Gminy
Jednostka organizacyjna i spółki
OGÓŁEM

3 586 000,00 zł

98 022 876,00 zł
44 496 000,00 zł
142 518 876,00 zł

5 164 688,92 zł

Zadania zrealizowano. Wydział wydatkował dodatkowe środki w
związku z płatnościami wynikającymi z realizacji zadania „Otwarte
strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją
zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec
Świętokrzyski” oraz projektu ,,Moje Przedszkole".
Zadania zrealizowano. Zostalo również ograniczone udzielnie
zamówień w związku z niezrealizowaniem zaplanowanych dochodów
budżetowych.
Z uwagi na zmiany obowiązujących przepisów sukcesywnie są
wykonywane prace planistyczne związane ze zmianą Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego.
Zadania zrealizowano.
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. Rok 2011 jest pierwszym
rokiem realizacji przedsięwzięcia.
Zadania zrealizowano. Większa kwota realizacji jest konsekwencją
wydatkowania znacznych środków na szkolenia oraz realizację
programów partnerskich.

Stosunek wydatków poniesionych do
zaplanowanych (%)
63 314 305,44 zł
64,59
23 036 894,36 zł
51,77
86 351 199,80 zł
60,59
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