Ocena realizacji zadań wynikających ze Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski w 2008 r.

Wydział Finansowy
Zrealizowano wszystkie zadania. W 2008 r. udzielono ulgi dla przedsiębiorców
inwestujących na terenie miasta Ostrowca Św. w łącznej kwocie 612 388,70 zł, a ze
zwolnienia z podatku od nieruchomości w kwocie 33 175,20 zł skorzystał 1 przedsiębiorca,
który na terenie Gminy dokonał inwestycji na 450 000 zł oraz utworzył 15 nowych miejsc
pracy, które będą utrzymane przez okres 3 lat.
Wydział Organizacyjno-Prawny

Wydatki

Plan
3 005 000,00 zł

Realizacja
804 519,42 zł

Korzystniejsze niŜ zakładano postępowania przetargowe, odstąpienie od realizacji bądź
przeniesienie kilku zadań na następny rok jest powodem róŜnicy między planowanymi
a wydatkowanymi środkami.
Wydział Mienia Komunalnego

Wydatki

Plan
3 042 968,00 zł

Realizacja
3 718 855,19 zł

W wyniku prowadzonych przez Wydział Mienia Komunalnego procedur zbycia:
- na cele inwestycyjne zostało zbyte 6 (z 12) nieruchomości,
- pod budownictwo mieszkaniowe zostało udostępnione 39 (z 39) nieruchomości.
Zespół Prasowo-Informacyjny

Wydatki

Plan
520 000,00 zł

Realizacja
446 398,58 zł

Zrealizowano wszystkie zadania. Wydana kwota jest niŜsza ze względu na niŜsze niŜ
zakładano koszty wykonania materiałów promocyjnych.
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Wydatki

Plan
2 515 819,00 zł

Planowane zadania zrealizowano.
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Realizacja
2 813 227,81 zł

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydatki

Plan
31 000,00 zł

Realizacja
60 530,11 zł

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89
poz. 590) zabezpieczono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego, z której wykorzystano blisko 55.000 zł m. in. na zakup dwóch łodzi
ratunkowych oraz radiotelefonów dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Środków tych nie uwzględniono w planie wydatków na realizację przez wydział zadań z
zakresu Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Inne wydatki budŜetu maksymalnie ograniczano, bowiem zaplanowane środki
zarezerwowano na ewentualne bieŜące zapobieganie i ograniczanie następstw lub usuwanie
skutków mogących wystąpić zdarzeń kryzysowych.
Wydział Inwestycji Miejskich

Wydatki

Plan
31 606 754,00 zł

Realizacja
16 710 449,00 zł

Realizację części planowanych zadań przesunięto na 2009 r. z uwagi na moŜliwość
pozyskania na ten cel bezzwrotnych środków zewnętrznych. Ponadto część zadań zostanie
zakończona i rozliczona w 2009 r.
Wydział Rozwoju i Promocji Gospodarczej

Wydatki

Plan
200 000,00 zł

Realizacja
141 368, 86 zł

Planowane zadania zrealizowano. Wydana kwota jest niŜsza ze względu na niŜsze niŜ
zakładano koszty wykonania materiałów promocyjnych oraz z uwagi na nie dojście do skutku
wyjazdu delegacji z naszego miasta do miast bliźniaczych.

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Wydatki

Plan
210 000,00 zł

Realizacja
44 634,92 zł

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199,
poz. 1227) wprowadziła w dotychczasowej procedurze planistycznej nowe etapy prac
i czynności, w tym (jako novum) obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na
środowisko w odniesieniu do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, a takŜe udział dodatkowego organu współdziałającego na etapie opiniowania
i uzgadniania w/w opracowań. PowyŜsze zmiany skutkują wydłuŜeniem procesu sporządzania
w/w opracowań planistycznych i w konsekwencji przesunięciem ich finansowania.
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Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydatki

Plan
2 965 000,00 zł

Realizacja
5 735 285,05 zł

RóŜnica między kwotą planowaną a wydatkowaną wynika głównie ze zwiększonych
nakładów na remonty dróg.
StraŜ Miejska

Wydatki

Plan
0,00 zł

Realizacja
0,00 zł

Plan
3 975 000,00 zł

Realizacja
4 884 081,83 zł

Zrealizowano wszystkie zadania.
MWiK Sp. z o.o.

Wydatki

Zrealizowano wszystkie zadania. Większa kwota realizacji wynika m.in. z wydatkowania
znacznych środków na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków.
MEC Sp. z o.o.

Wydatki

Plan
3 850 000,00zł

Realizacja
6 016 400,00 zł

Ujęte w planie zadania zostały zrealizowane. WyŜsza niŜ planowano kwota związana jest ze
znaczną rozbudową sieci cieplnych w celu pozyskania nowych odbiorców.
ARL Sp. z o.o.

Wydatki

Plan
1 486 000,00 zł

Realizacja
6 262 657,95 zł

Planowane zadania zrealizowano. Gros poniesionych wydatków stanowiły projekty
skierowane do osób pracujących, bezrobotnych, przedsiębiorców, osób niepełnosprawnych
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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