Ocena realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2012 roku
Wydział/ jednostka organizacyjna/spółka

Wydział Finansowy

Wydział Organizacyjno-Prawny

Wydział Mienia Komunalnego

Wydatki
Plan

0,00 zł

3 295 000,00 zł

2 671 600,00 zł

Podsumowanie

Realizacja

-125 920,19 zł

Przedstawiona kwota zakłada wielkość zwolenienia z podatku od
nieruchomości za 2012 rok 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"

323 851,48 zł

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 będą prowadzone w
bieżącym roku przez Wydział Inwestycji Miejskich.

499 304,79 zł

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane w związku z brakiem
zgody właścicieli na nabycie nieruchomości w roku 2012, za cenę nie
wyższą niż ich wartość rynkowa oraz znacznym ograniczeniem
środków budżetowych, które mogły być przeznaczone na nabycia z
jednoczesnym obowiązkiem realizacji wykupów tzw. „resztówek” przy
ul. Zagłoby IV. Nabywanie gruntów położonych w rejonie ul.
Samsonowicza nie zostało zrealizowane z uwagi na znaczne
ograniczenie środków budżetowych przeznaczonych na wykupy. 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), a także fakt, iż
nie były ponoszone opłaty sądowe od wniosków o zmiany wpisów w
księgach wieczystych wynikłych z dokonanych opracowań
geodezyjnych. Wpisy były dokonywane w wyniku zawiadomień o
zmianach przesyłanych do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przez Powiat Ostrowiecki,
jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków. Ponadto na
mniejsze wydatki wpłynął kryzys gospodarczy na rynku
nieruchomości. Większość ogłaszanych przetargów na zbycie
nieruchomości gminnych kończyła się wynikami negatywnymi, w
związku z czym nie ponoszono wydatków na wypisy z ewidencji
gruntów i budynków oraz opłat za odpisy z ksiąg wieczystych.

1

Biuro Prezydenta Miasta

1 080 000,00 zł

511 553,68 zł

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

4 348 800,00 zł

4 237 380,96 zł

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Inwestycji Miejskich

Wydział Planowania i Rozwoju

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Środowiska

52 000,00 zł

48 827 203,00 zł

Zadania zrealizowano.

Zwiększone środki wynikają z przeznaczenia środków na osuwisko
przy ul. Polnej, które powstało w wyniku katastrofy budowlanej.
Rozbieżności pomiędzy kwotą realizacji a zaplanowaną wynikają z
faktu, iż zostało ograniczone udzielnie zamówień na realizację
inwestycji miejskich w związku z niezrealizowaniem zaplanowanych
40 808 549,85 zł dochodów budżetowych. W przypadku realizacji niektórych inwestycji
miejskich powstały oszczędności w związku z rozstrzygnięciem
przetargów publicznych.
101 888,38 zł

477 720,00 zł

68 000,00 zł

3 815 000,00 zł

1 598 921,51 zł

335 135,00 zł

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.

24 973,58 zł

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 będą prowadzone w
bieżącym roku przez Wydział Inwestycji Miejskich.
Zadania zrealizowano. Wydatkowana kwota była mniejsza niż
przyjęty plan. Wynika, to z faktu znacznych ograniczeń budżetowych.
W marcu 2012 roku nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej UM.
Wydział Ochrony Środowiska został wyodrębniony ze struktury
dawnego Wydziału Planownia Przestrzenego i Ochrony Środowiska.
Głównym celem powołanego wydziału jest realizacja systemu
gospodarki odpadami. W planie do strategii został przyjęty budżet na
inną strukturę organizacyjną niż funkcjonująca od marca 2012 roku,
stąd róźnica w podanych kwotach.
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0,00 zł

0,00 zł

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.
z o.o.

31 172 417,00 zł

23 268 219,69 zł

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

13 999 000,00 zł

6 333 070,00 zł

Straż Miejska

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 2012 jest drugim
rokiem realizacji przedsięwzięcia.
Zadania zrealizowano.

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Budżet Gminy
Jednostka organizacyjna i spółki
OGÓŁEM

3 586 000,00 zł

2 504 280,00 zł

Stosunek wydatków poniesionych do
zaplanowanych (%)
113 659 875,00 zł 80 154 073,73 zł
70,52
48 757 417,00 zł 32 105 569,69 zł
65,85
162 417 292,00 zł 112 259 643,42 zł
69,12

15.03.2013 r.
data

podpis Koordynatora
Zespołu ds. Strategii
Zrównoważonego
Rozwoju Gminy
Ostrowiec
Świętokrzyski
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