Informacja o realizacji zadań wynikających ze Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Św. w 2007 roku
Dział, rozdział,
Odpowiedzialny za
Lp
Wyszczególnienie
Nazwa zadania
Kwota
paragraf
realizację
Realizacja Uchwały Nr
Cel strategiczny
Z 4. Wzrost atrakcyjności
XVIII/218/2004 Rady Miasta
inwestycyjnej miasta oraz jego
Ostrowca Św. z dnia 7 kwietnia
znaczenia w kraju i zagranicą.
2004 r. w sprawie przyjęcia
programu pomocy
Cel szczegółowy
Z 4.4. Utrzymanie atrakcyjnego przedsiębiorcom inwestującym
systemu preferencji dla
na terenie miasta Ostrowca Św.
inwestorów.
(w 2007 roku z ulgi w łącznej
kwocie 658.371,31 zł skorzystało
Cel strategiczny
G 2. Wzrost znaczenia
czterech przedsiębiorców)
gospodarczego miasta poprzez Realizacja zadania spowodowała,
rozwój sektora MSP oraz wzrost Ŝe w okresie trwania programu tj.
1
0,00 zł
od 18.06.2004r. do 31.12.2006r.
inwestycji.
czterech przedsiębiorców nabyło
Cel szczegółowy
G 2.9. Wzrost liczby inwestycji
prawo do zwolnienia z podatku
skutkujących nowymi miejscami od nieruchomości (na okres 4
756, 75615, 031
Skarbnik Miejski
lat). Przedsiębiorcy w okresie
pracy.
2004 - 2007 utworzyli łącznie 232
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz nowe miejsca pracy, które będą
stopnia integracji zawodowej i
utrzymane przez okres 5 lat od
społecznej mieszkańców.
dnia udzielenia pomocy.
Cel szczegółowy
S 1.2. Stworzenie sprzyjających
warunków do rozwoju
(inwestowanie, tworzenie miejsc Realizacja Uchwały Nr
pracy) przedsiębiorstwom
XV/192/2007 Rady Miasta
prowadzącym lub
Ostrowca Św. z dnia 5
rozpoczynającym działalność
października 2007r. w sprawie
2
0,00 zł
gospodarczą na lokalnym rynku. przyjęcia „Programu pomocy
przedsiębiorcom inwestującym
na terenie miasta Ostrowca Św.
w latach 2007-2013”
0,00 zł
SUMA

1

Lp

3

4
5
6

7

Wyszczególnienie
Cel strategiczny
Z 1. Podniesienie jakości usług
administracji samorządowej
poprzez doskonalenie metod
zarządzania.
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 szczegółowy
Z 1.8. Wysoki poziom
wykształcenia i przygotowania do
wykonania obowiązków
pracowników UM i jednostek
podległych.

Nazwa zadania

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

4 796,70 zł

750, 75023, 430

Odpowiedzialny za
realizację

Przeprowadzenie audytu
zewnętrznego przez P.C.B.C.

Zakup sprzętu komputerowego

Naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Prawnego

258 791,28 zł

Zakup oprogramowania

24 313,79 zł

Zakup kabla światłowodowego

750, 75023, 606

18 300,00 zł

Szkolenia pracowników
54 860,50 zł

361 062,27 zł

SUMA

2

750, 75023, 470

Lp

Wyszczególnienie

Nazwa zadania

Kwota

Cel strategiczny
G 2. Wzrost znaczenia
gospodarczego miasta poprzez
rozwój sektora MSP oraz wzrost
inwestycji.
Cel szczegółowy
8
G 2.10. Przywrócenie znaczenia
ekonomicznego terenów
poprzemysłowych –
zagospodarowanie majątku
upadłych firm.

Współpraca z syndykami i
likwidatorami w celu stworzenia
systemu zachęcającego do
zagospodarowania majątku
upadłych firm:
- nabycie prawa uŜytkowania
wieczystego gruntu Nr 99/2
(Obr.18, ark.4) o pow. 5,0004ha,
połoŜonej w Ostrowcu Św. na
Osiedlu Ogrody od syndyka
masy upadłości Huty Ostrowiec
S.A.
Przygotowanie do sprzedaŜy i
Cel strategiczny
G.3. Rozbudowa i wykorzystanie sprzedaŜ w 2007r. gruntów na
cele inwestycyjne:
infrastruktury słuŜącej
- prawa uŜytkowania
zrównowaŜonemu rozwojowi
wieczystego niezabudowanej
miasta.
9
Cel szczegółowy
działki Nr 7/16 (Obr.44, ark.1) o
G.3.1. Uporządkowanie sytuacji pow. 0,0960ha, połoŜonej w
Ostrowcu Św. przy ulicy
własnościowej gruntów oraz
Świętokrzyskiej, uzyskano
wyznaczenie i przygotowanie
dochód 9.100,00 zł
terenów dla potrzeb oferty
inwestycyjnej miasta.
- nieruchomości
niezabudowanej, połoŜonej przy
ul. IłŜeckiej, oznaczonej jako
10
działka Nr 136 (Obr.17, ark.1) o
pow. 0,3697ha, wraz ze środkami
trwałymi z grupy II, uzyskano
dochód 757.500,00zł

299 114,86 zł

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

700, 70005, 6050

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

3

12,00 zł
30,00 zł

700, 70005, 4330
700, 70005, 4610

2 867,20 zł
250,00 zł
12,00 zł
30,00 zł

700, 70005, 4300
700, 70005, 4300
700, 70005, 4330
700, 70005, 4610

Przygotowanie do zamiany i
zamiana gruntów na cele
inwestycyjne:

11

12

- prawa uŜytkowania
wieczystego gruntu połoŜonego w
rejonie ulicy Aleja Solidarności,
oznaczonego jako działki Nr 4/58
i 4/94 (Obr.44, ark.1) o łącznej
pow. 2,3350ha wraz z prawem
własności budynków
usytuowanych na działce Nr 4/94
– dzięki przeprowadzonej
zamianie Gmina nabyła prawo
uŜytkowania wieczystego
niezabudowanego gruntu,
połoŜonego przy ulicy
Samsonowicza, oznaczonego
jako działki Nr 84 i Nr 65
(Obr.29, ark.3 i 4) o łącznej pow.
1,2138ha, w wyniku dokonanej
zamiany uzyskano dopłatę
774.224,88zł (-5.218,82zł VAT)

4 204,00 zł
60,00 zł
18,00 zł

700, 70005, 4300
700, 70005, 4600
700, 70005, 4330

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

Przygotowanie do sprzedaŜy
gruntów na cele inwestycyjne:
- nieruchomości
niezabudowanej, połoŜonej przy
ul. Kolejowej, oznaczonej jako
działki 2/4 i 3/2 (Obr.43, ark.2) o
łącznej pow. 0,1104ha

2 469,50 zł
300,00 zł
290,00 zł
120,00 zł

4

700, 70005, 4300
700, 70005, 4300
700, 70005, 4330
700, 70005, 4610

13

14

15

16

17

- działek Nr 68/4 o pow.
0,1039ha i Nr 68/5 o pow.
0,0998ha (Obr.3, ark.6),
połoŜonych przy ul. Gościniec
- nieruchomości niezabudowanej
połoŜonej przy ul. Aleja
Solidarności, oznaczonej jako
działki Nr 7/77 i Nr 7/79 (Obr.44,
ark.1) o łącznej pow. 0,1477ha
- prawa uŜytkowania
wieczystego gruntu połoŜonego
przy ul. Aleja Solidarności,
oznaczonego jako działka Nr
16/4 (obr.44, ark.1) o pow.
0,0727ha
- prawa uŜytkowania
wieczystego gruntu połoŜonego
przy ul. Świętokrzyskiej,
oznaczonego jako działka Nr
7/52 (Obr.44, ark.1) o pow.
0,0921ha wraz z prawem
własności usytuowanego na
gruncie budynku
- niezabudowanej działki gruntu
Nr 6 (Obr.35, ark.4),
o pow. 0,0365ha, połoŜonej przy
ul. Focha

5

1 849,62 zł
488,00 zł
133,00 zł
60,00 zł

700, 70005, 4300
700, 70005, 4300
700, 70005, 4330
700, 70005, 4610

1 951,00 zł
488,00 zł
207,06 zł
60,00 zł

700, 70005, 4300
700, 70005, 4300
700, 70005, 4330
700, 70005, 4610

300,00 zł

700, 70005, 4300

300,00 zł
12,00 zł
60,00 zł

700, 70005, 4300
700, 70005, 4330
700, 70005, 4610

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.18. Zwiększenie dostępności
18
mieszkań o dobrym standardzie
dla przeciętnie zamoŜnych
mieszkańców.

19

20

Przygotowanie do zbycia i
sprzedaŜ oraz oddanie w
uŜytkowanie wieczyste w 2007r.
gruntów pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne:
- nieruchomości
niezabudowanej, połoŜonej przy
ul. Hutników-Drukarskiej,
obejmującej działki Nr 73/39 i
73/41 (Obr.46, ark.1) o łącznej
pow. 0,0922ha; uzyskano dochód
netto 45.000,00zł
- czterech nieruchomości
połoŜonych w Ostrowcu Św. przy
ulicy Jutrzenki (wcześniej
Ogrodowej), oznaczonych jako
działki Nr 69/6, 69/20, 69/8 i 69/9
(Obr.20, ark.4) o łącznej pow.
0,4379ha, uzyskano dochód
netto 254.600,00 zł
- piętnastu działek pod
budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne, połoŜonych przy
ul. Leśnej, oznaczonych
numerami: 4/3, 4/4, 4/5, 4/6,
4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15,
4/16, 4/17, 4/19, 4/20, 4/21
(Obr.16, ark.1),o łącznej pow.
1,7210ha ;z tytułu pierwszych
opłat za oddanie gruntu w
uŜytkowanie wieczyste uzyskano
łącznie 145.140,00zł

6

18,00 zł
30,00 zł

700, 70005, 4330
700, 70005, 4610

500,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

700, 70005, 4300
700, 70005, 4330
700, 70005, 4610

1 000,00 zł
60,00 zł
30,00 zł
102,00 zł

700, 70005, 4300
700, 70005, 4610
700, 70005, 4610
700, 70005, 4330

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

21

22

23

24

25

Przygotowanie do sprzedaŜy
gruntów pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne:
- niezabudowanej działki gruntu
Nr 252/2 (Obr.50, ark.2) o pow.
0,0722 ha połoŜonej przy ulicy
Garncarskiej
- 31 działek połoŜonych przy
ulicy Bałtowskiej, stanowiących
część działek oznaczonych
numerami 5/4, 6/4 i 7/4 (Obr.16,
ark. 6), o pow. ok. 0,1000ha
kaŜda działka, pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne
- terenu połoŜonego na os.
Rosochy, stanowiącego część
działki nr 80 (Obr.20, ark.3), o
pow. 0,6504ha
Przygotowanie do sprzedaŜy
gruntów pod budownictwo
mieszkaniowe wielorodzinne:
- gruntu połoŜonego przy ul.
Słonecznej, oznaczonego jako
działki numer 284/1 i 284/2
(Obr.20, ark.2) o łącznej pow.
0,8232ha, przeznaczonego pod
budownictwo mieszkaniowe małe domy mieszkalne
- terenu połoŜonego na os.
Rosochy, stanowiącego część
działki nr 80 (Obr.20, ark.3), o
pow. 1,1683ha.
SUMA

300,00 zł
12,00 zł

700, 70005, 4300
700, 70005, 4330

201,76 zł
18,00 zł
120,00 zł

700, 70005, 4330
700, 70005, 4330
700, 70005, 4610

12,00 zł
60,00 zł

700, 70005, 4330
700, 70005, 4610

350,00 zł
133,41 zł
60,00 zł

700, 70005, 4300
700, 70005, 4330
700, 70005, 4610

12,00 zł
120,00 zł

700, 70005, 4330
700, 70005, 4610

318 885,41 zł

7

Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego

Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
Z 4. Wzrost atrakcyjności
inwestycyjnej miasta oraz jego
znaczenia w kraju i zagranicą.
Cel szczegółowy
Z 4.5. Umocnienie roli Ostrowca
26 Św. jako centrum usług
finansowo-gospodarczych,
edukacyjnych, społecznych,
kulturalnych, sportoworekreacyjnych, rozrywkowych i
związanych z ochroną zdrowia.
Cel szczegółowy
Z 4.7. Kreowanie pozytywnego i
atrakcyjnego wizerunku miasta
wśród jego mieszkańców i na
zewnątrz.

27

Nazwa zadania

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

169 042,05 zł

750, 75075, 421
750, 75075, 430

Kierownik Zespołu
Informacyjno - Prasowego

Organizacja lub współorganizacja
spotkań, imprez promocyjnych,
konkursów, tj.:
- udział w obchodach 70 –
rocznicy Powstania Centralnego
Okręgu Przemysłowego
- Konferencja „e –
Świętokrzyskie”
- „Perły Świętokrzyskie”
- Dni Dziedzictwa Kulturowego
- spotkanie wigilijne z
mieszkańcami miasta
Zakup lub zlecenie wykonania
wydawnictw promocyjnych, tj.:
- albumy „Ostrowiec w starej
fotografii” i „Ostrowiec
Świętokrzyski” wraz z ozdobnym
etui, które były wykorzystywane
jako gadŜet promocyjny, a takŜe
jako nagrody w konkursach
odbywających się pod
patronatem prezydenta miasta
- album „10 lat Galerii BWA”
- album „Grupa 10. 1975 – 1996”
- broszurki „Ostrowiec
Świętokrzyski”
- kartki okolicznościowe z
wizerunkiem panoramy Ostrowca
Świętokrzyskiego

8

28

29

30

- katalog Stanisława Dulnego
- „Biuletyn Uniwersytetu
Trzeciego Wieku”
- KsiąŜka autorstwa Ryszarda
Miernika „Polowanie z sokołem”
- folder promocyjny miasta
„Ostrowiec Świętokrzyski – ku
przyszłości”
- kalendarz 12 – planszowy na
2008 rok
Zlecenie wykonania dwóch
odcinków filmu promującego
miasto, który był emitowany w
TVP Kielce oraz innych
ośrodkach telewizji regionalnych.
Kierownik Zespołu
Informacyjno - Prasowego

Zakup lub zlecenie wykonania
rekwizytów promocyjnych, tj.:
- datownik okolicznościowy z
okazji 410 – rocznicy powstania
Ostrowca Świętokrzyskiego,
paterki, długopisy, kubki
porcelanowe, smycze, koszulki
typu polo i T - shirt, czapeczki,
reklamówki, torby na materiały
promocyjne, okładki na
dokumenty, miniaturowe planiki
miasta, banner promocyjny z
napisem „Ostrowiec
Świętokrzyski” i herbem miasta
Zlecanie wykonania plakatów,
ulotek promujących, odezw
informujących o uroczystościach
państwowych

9

31

32

Zlecanie wykonania lub zakup
pucharów, które są wręczane
laureatom konkursów i turniejów
odbywających się pod
patronatem Prezydenta Miasta
Publikacje artykułów
promocyjnych w prasie
regionalnej i krajowej, m.in.:
- informacje o Urzędzie Miasta
zamieszczone w Przewodniku
Samorządowym dodatku do
Gazety Wyborczej
- informacje zamieszczone w
dodatku turystycznym do
„SuperExpressu”
- artykuł promujący uroki
naszego miasta w dodatku do
Gazety Wyborczej opisującym
wybrane miejsca naszego
regionu
- artykuł „Nowe inwestycje –
nowe miejsca pracy.
Rewitalizacja terenu
poprzemysłowego w Ostrowcu
Świętokrzyskim” zamieszczony w
Miesięczniku Związku Miast
Polskich pn. „Samorząd Miejski”

Kierownik Zespołu
Informacyjno - Prasowego

10

Cel strategiczny
Z 2. Uspołecznienie procesu
zarządzania gminą i
usprawnienie komunikacji
33
społecznej.
Cel szczegółowy
Z 2.7. Zwiększenie skuteczności
Urzędu Miasta w zakresie
przekazywania informacji
związanych z działalnością
organów gminy oraz
34
pozyskiwanie opinii mieszkańców
w tym zakresie.

35

36

37

Publikowanie Informatora
Samorządowego o objętości od 2
– 4 stron tygodniowo
stanowiącego dodatek do Gazety
Ostrowieckiej oraz 0,5 strony A3
tygodniowo stanowiącego
dodatek do Wiadomości
Świętokrzyskich
Publikowanie w gazetach
lokalnych i regionalnych
artykułów informujących o
działalności samorządu oraz
ogłoszeń Rady Miasta i Urzędu
Miasta
Realizacja i emisja w telewizji
lokalnej „Telkonet” oraz telewizji
lokalnej „Krzemionki”, cyklicznej
audycji informacyjnej p.t.
„ExpressUM” prezentującej
działalność samorządu, która
została wyemitowana 16 razy
Realizacja i emisja w telewizji
lokalnej „Telkonet” oraz telewizji
lokalnej „Krzemionki” cyklicznego
programu „Giełda szans”, który
był emitowany raz w miesiącu

192 769,50 zł

Zamieszczanie najwaŜniejszych
informacji dotyczących
funkcjonowania Urzędu w
telegazecie lokalnej telewizji
„Telkonet”

11

750, 75095, 417
750, 75095, 430

Kierownik Zespołu
Informacyjno - Prasowego

38

39

40

Zlecanie przygotowywania
informacji prezentujących
działalność samorządu,
zamieszczanych na stronie
internetowej Urzędu Miasta,
informatorze samorządowym,
wydawnictwach promocyjnych
oraz na stronach internetowych
Związku Miast Polskich oraz
samorządowego serwisu Polskiej
Agencji Prasowej
Organizacja cotygodniowych
konferencji prasowych z udziałem
prezydenta miasta oraz
zaproszonych gości, na których
prezentowane były bieŜące
wydarzenia i osiągnięcia gminy

Kierownik Zespołu
Informacyjno - Prasowego

Organizacja raz w miesiącu
godzinnego czatu internetowego
z prezydentem miasta, podczas
którego mieszkańcy mieli okazję
uzyskać bezpośrednio od
prezydenta odpowiedzi na
najbardziej nurtujące ich pytania
dotyczące naszego miasta
SUMA

361 811,55 zł

12

Lp

Wyszczególnienie

Nazwa zadania

REFERAT EDUKACJI
Dofinansowanie dokształcania
młodocianych
Wspieranie pracodawców
poprzez zwrot kosztów
kształcenia młodocianych
pracowników, z którymi podpisali
umowę
Podnoszenie kwalifikacji
nauczycieli poprzez
przystępowanie do egzaminu na
stopień nauczyciela
mianowanego
Cel szczegółowy
42
S 1.4. BieŜące dostosowywanie Przeprowadzono postępowanie
oferty szkolnictwa do aktualnych i egzaminacyjne dla 18
perspektywicznych potrzeb rynku. nauczycieli, którzy ubiegali się o
awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego.
Tworzenie nowych kierunków
43
kształcenia dorosłych
Organizacja imprez kulturalnych,
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz konkursów i plebiscytów dla
stopnia integracji zawodowej i
uczniów przedszkoli, szkół
społecznej mieszkańców.
podstawowych i gimnazjów.

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
41 społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.3. Rozwój lokalnego rynku
pracy oraz lepsze wykorzystanie
moŜliwości pomocy udzielanej
bezrobotnym i pracodawcom
przez instytucje rynku pracy.

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

91 669,63 zł

801, 80195, 430

1 957,79 zł

13

801, 80195, 417

Odpowiedzialny za
realizację

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

Cel szczegółowy
S 1.6. Eliminacja ze szkół zjawisk
patologii w postaci narkomanii,
alkoholizmu i przemocy.

44

Sfinansowanie nagród
ksiąŜkowych i rzeczowych dla
uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów oraz wychowanków
przedszkoli biorących udział w
konkursach międzyszkolnych na
szczeblu miasta i powiatu (
wiedzy, muzycznych,
plastycznych i inne) oraz
laureatów plebiscytu „Uczeń
Roku”. Zorganizowano około 46
konkursów o zasięgu miejskim i
powiatowym. Zostały one
przeprowadzone we współpracy z
placówkami oświatowymi (szkoły w tym ponadgimnazjalne i
przedszkola) oraz m.in. Komendą
Powiatową StraŜy PoŜarnej,
Polskim Towarzystwem
Turystyczno – Krajoznawczym,
Polskim Towarzystwem
Tatrzańskim, Miejskim Centrum
Kultury, Przedsiębiorstwem
„Poczta Polska”, redakcją
„Gazety Ostrowieckiej”, Biurem
Wystaw Artystycznych

7 251,70 zł

14

854, 85495, 421

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 45
zbudowanie skutecznego
systemu zapobiegania i
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.

46

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
równieŜ z dochodu własnego
gminy.
Dofinansowanie zakupu
podręczników oraz jednolitego
stroju uczniom szkół
podstawowych i gimnazjów.
W ramach realizacji rządowego
programu dofinansowania
zakupu podręczników i
jednolitych strojów uczniom,
Wydział Edukacji i Spraw
Społecznych przekazał
dofinansowanie do podległych
gminie szkół środki które zostały
rozdysponowane przez
dyrektorów szkół na podstawie
złoŜonych przez rodziców
wniosków. Pomocą w zakresie
dofinansowania kosztów zakupu
podręczników objętych zostało
389 uczniów szkół
podstawowych. Zwrot kosztów
zakupu jednolitych strojów
otrzymało 666 uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów.

603 161,00 zł

854, 85415, par. 311,
324

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

83 316,35 zł

15

Udzielana jest równieŜ pomoc
materialna dla uczniów
47
osiągających wysokie wyniki w
nauce i współzawodnictwie
sportowym
Organizacja wypoczynku letniego
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz dzieci oraz organizacja Dnia
stopnia integracji zawodowej i
Edukacji Narodowej.
społecznej mieszkańców.
Wyjazd dzieci z rodzin o trudnej
Cel szczegółowy
sytuacji materialnej na kolonie do
S 1.7. Objęcie systemem pomocy Stegny Gdańskiej
osób dotkniętych bądź
Sfinansowanie kosztów
transportu jednej grupy dzieci (
zagroŜonych zjawiskami
48 patologicznymi, dzieci i młodzieŜy grupa - 23 osoby) z rodzin o
wywodzących się z rodzin
trudnej sytuacji materialnej na
dysfunkcyjnych oraz
miejsce zbiórki – Kielce.
Sfinansowanie kosztów
mających/stwarzających
transportu dzieci – przegląd
problemy edukacyjnozespołów tanecznych.
wychowawcze.
Sfinansowano koszty przewozu
młodzieŜy na Paradę Schumana
do Warszawy.
Stworzenie dzieciom i młodzieŜy
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz w czasie wolnym od zajęć
szkolnych ciekawej oferty
stopnia integracji zawodowej i
spędzania czasu, udostępnienie
społecznej mieszkańców.
miejskiej bazy rekreacyjno –
Cel szczegółowy
49 S 1.8. Upowszechnianie
sportowej, szkolnych obiektów
aktywnych i bezpiecznych form
sportowych i świetlic, tworzenie
spędzania wolnego czasu przez klubów młodzieŜowych,
dzieci i młodzieŜ.
udostępnianie sal
gimnastycznych dzieciom i
młodzieŜy.

8 709,04 zł

854, 85495, 430
Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

16

Działalność Centrum Kształcenia
Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz Ustawicznego
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
50
Cel szczegółowy
S 1.14. Stworzenie warunków do
rozwijania edukacji ustawicznej.

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
51 stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.5. Ograniczenie, a następnie
eliminacja zjawisk degradacji
ekonomicznej i marginalizacji
społecznej spowodowanych
52
bezrobociem i patologiami zbudowanie skutecznego
systemu zapobiegania i
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.
Cel strategiczny
Z 2. Uspołecznienie procesu
zarządzania gminą i
usprawnienie komunikacji
53
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

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

Wspomaganie z budŜetu gminy
działalności organizacji
pozarządowych i instytucji
słuŜących rozwiązywaniu
problemów uzaleŜnień i
przeciwdziałającym patologiom zlecanie zadań organizacjom
poŜytku publicznego

17

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.

54

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
55
S 1.1. Spadek poziomu
bezrobocia - osiągnięcie
równowagi na rynku pracy.
S 1.13. Upowszechnianie
dostępu do Internetu.

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
- Ŝłobki
- zakup usług zdrowotnych
Zadanie "Gminne Centrum
Informacji"

18

563 853,13 zł

851, 85154, 85153,
par. 417, 282, 283,
430, 461, 428

67 579,56 zł

851, 85195, 282

181 000,00 zł

852, 85295, 282, w
tym rozdz. 85228

30 000,00 zł

921, 92195, par. 282,
430

268 908,72 zł

926, 92695, par. 282,
430

230 450,00 zł

853, 85305, 428

15 902,03 zł

750, 75095, par. 417,
411, 412, 430, 421,
443

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

Zadanie "Lokalne Centrum
Cel szczegółowy
Rynku Pracy"
S 1.3. Rozwój lokalnego rynku
pracy oraz lepsze wykorzystanie
56 moŜliwości pomocy udzielanej
bezrobotnym i pracodawcom
przez instytucje rynku pracy.

7 458,06 zł

750, 75095, par. 421,
430

5 703,82 zł

750, 75095, par. 417,
421, 430

1 150,52 zł

750, 75095, par. 411,
412, 417, 421

Zadanie "Gminny Ośrodek
Cel szczegółowy
S 1.4. BieŜące dostosowanie
Kariery"
oferty szkolnictwa do aktualnych i
perspektywicznych potrzeb rynku.
Cel szczegółowy
57 S 1.15. Upowszechnianie
czytelnictwa i korzystania z
nowoczesnych form
edukacyjnych (e-learning,
komputerowe programy
edukacyjne, internet jako źródło
wiedzy).
Cel szczegółowy
S 1.1. Spadek poziomu
bezrobocia - osiągnięcie
równowagi na rynku pracy.
58 Cel szczegółowy
S 1.16. Zahamowanie procesu
odpływu wykształconej i
uzdolnionej młodzieŜy oraz
specjalistów z miasta.

Zadanie "Wolontariacki Ośrodek
Pracy"

19

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

Cel strategiczny
N 1. Podniesienie poziomu
świadomości ekologicznej
mieszkańców.
Cel szczegółowy
N 1.1. Uświadomienie
59 społeczeństwu bezpośrednich
zagroŜeń dla zdrowia
mieszkańców, stanu fauny i flory,
estetyki krajobrazu oraz
prawidłowego rozwoju społecznogospodarczego miasta
wynikających z zanieczyszczenia
(skaŜenia) środowiska.

60

Zadanie „Edukacja ekologiczna”
realizowane zgodnie z
załoŜeniami zawartymi w
„Strategii ZrównowaŜonego
Rozwoju Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski”.
Zakupy. Zakup nagród dla dzieci,
placówek oświatowych,
materiałów szkoleniowych dla
nauczycieli, doposaŜenie
księgozbioru CEE, zakup
materiałów na akcje ekologiczne.

5 771,32 zł

Usługi. Organizacja cyklicznych
imprez tj. dni ziemi, sprzątanie
świata, święto drzewa, dzień bez
samochodu, warsztaty, konkursy,
szkolenia, wycieczki, happeningi,
akcje ekologiczne, realizacja
projektów: program wdraŜania i
promocji selektywnej zbiórki
odpadów „Szukaj zysku w
odzysku”, program zbiórki
odpadów zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
zielone podwórka, tydzień
czystości wód, święto polskiej
niezapominajki, zbieraj
makulaturę ratuj konie, edukacja
ekologiczna w gospodarstwach
eko-agrot.

900, 90095, 421

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

7 700,00 zł
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900, 90095, 430

Dotacje. Dotacja z WFOŚiGW na
realizację programu promocji i
wdraŜania selektywnej zbiórki
odpadów pn. „Szukaj zysku w
odzysku” edycja IV. Zakup
61
nagród dla placówek (zestawy
komp. z drukarkami, telewizory,
DVD, aparaty cyfrowe, ksiąŜki i
albumy o tematyce
ekologicznej)
Cel strategiczny
Zadanie: Współpraca z
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz MłodzieŜą poprzez działalność
stopnia integracji zawodowej i
Inicjatywy MłodzieŜowej.
społecznej mieszkańców.
Rozpowszechnienie sprawdzonej
idei inicjatywnych grup
Cel szczegółowy
62
S 1.8. Upowszechnianie
młodzieŜowych.
aktywnych i bezpiecznych form
ZróŜnicowana oferta kulturalno –
spędzania wolnego czasu przez rozrywkowa dla młodzieŜy,
dzieci i młodzieŜ.
współpraca z subkulturami
młodzieŜowymi.
Cel strategiczny
Kontynuacja działalności i
S 3. Osiągnięcie wysokiego
promocja Inicjatyw Społecznych,
stopnia świadomości
Inicjatywy MłodzieŜowej,
obywatelskiej i tolerancji w
współpraca z młodzieŜą,
społeczeństwie oraz identyfikacji szkołami, organizacjami
jednostek z samorządem.
młodzieŜowymi, pozyskiwanie
63
środków finansowych na
Cel szczegółowy
działalność grup młodzieŜowych,
S 3.3. Pobudzenie aktywności
organizacja imprez dla młodzieŜy,
obywatelskiej oraz wsparcie
szkoleń, wycieczek i wyjazdów
środowisk kształcących liderów edukacyjnych.
lokalnych.
SUMA

9 900,00 zł

801, 80101, 424

Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw
Społecznych

2 191 442,67 zł

21

Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
S 2. Poprawa bezpieczeństwa
publicznego, socjalnego i zdrowia
mieszkańców oraz ochrona
rodziny.
Cel szczegółowy
S 2.1. Wzrost poczucia
64
bezpieczeństwa mieszkańców
miasta.

65

Nazwa zadania
DoposaŜenie scentralizowanego
systemu ostrzegania i
alarmowania, zakup materiałów
do konserwacji i eskploatacji
sprzętu łączności, zakup
materiałów innych
Dla potrzeb Miejskiego Zespołu
Reagowania Kryzysowego
zakupiono 1000 pakietów
powodziowych Aqua Stopper.
Zakupiono takŜe nagrody dla
zwycięzców konkursu
plastycznego dotyczącego
problematyki obrony cywilnej.
Konserwacja i przeglądy sprzętu
łączności, w tym
scentralizowanego systemu
łączności i alarmowania
Zawarto umowę z PPHU
"MITECH" w Ostrowcu Św. na
wykonanie prac dotyczących
sprawowania nadzoru i
utrzymania w pełnej sprawności
technicznej urządzeń
scentralizowanego systemu
alarmowego i syren alarmowych
rozmieszczonych na terenie
miasta.

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

13 153,00 zł

754, 75414, 421

Odpowiedzialny za
realizację

Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich

4 400,00 zł

22

754, 75414, 427

66

Szkolenie specjalistycznych
druŜyn ratowniczych, edukacja
społeczna
Szkolenia oraz ćwiczenia
praktyczne członków Miejskiego
Zespołu Zarządzania
Kryzysowego odbywały się bez
angaŜowania na ten cel środków
finansowych.
SUMA

Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich

17 553,00 zł

23

Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
N 3.7 Uzyskanie maksymalnej
oszczędności paliw i energii
67
cieplnej.

Nazwa zadania

Kwota

Termomodernizacja PSP nr 12
Roboty termomodernizacyjne
polegały na:
- dociepleniu ścian płytami
styropianowymi
- dociepleniu dachów
granulatem wełny mineralnej
- wymianie okien i drzwi
zewnętrznych na stolarkę z PCV

- budowa nowej instalacji c.o. z
zaworami termostatycznymi
Termomodernizacja PSP nr 10,
Przedszkola Publicznego nr 12 i
15. Rozpoczęcie robót w IV kw
68
2007 zaś zakończenie w III kw
2008 r. Zakres robót jak w PSP
nr 12.
Termomodernizacja Zakładu
Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego przesunięto termin realizacji
69
inwestycji na lata następne ze
względu na brak wolnych
środków finansowych.
Rozbudowa istniejącego
Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska zbiornika wodnego Gutwin –
naturalnego i zasobów zieleni.
wzrost powierzchni do 5,10 ha
oraz zwiększenie pojemności
Cel szczegółowy
N 3.1. Poprawa czystości wód
retencyjnej do 80 tys.m3.
70
powierzchniowych i podziemnych Inwestycja zrealizowana.
oraz racjonalne ich
wykorzystanie.

790 270,00 zł

2 699 590,00 zł

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

801, 80101, 605

801, 80101, 605
801, 80104, 605
Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

852, 85228, 605

782 317,00 zł

24

900, 90095, 605

Cel strategiczny
N 4. Trwałe włączenie
środowiska przyrodniczego i
dziedzictwa kulturowego w
proces zrównowaŜonego rozwoju
miasta.
Cel szczegółowy
N 4.4. Właściwe wykorzystanie
walorów krajobrazowych,
przyrodniczych i dziedzictwa
kulturowego dla rozwoju turystyki
oraz rekreacji.
71
Cel szczegółowy
N 4.5. Powstanie nowych miejsc
rekreacji - placów zabaw,
ogródków jordanowskich,
kąpielisk itp.
Cel szczegółowy
N 4.6. Wykorzystanie i właściwe
utrzymanie (zgodnie z prawem
ochrony środowiska oraz
zasadami bezpieczeństwa)
akwenów wodnych oraz innych
miejsc rekreacji i wypoczynku.
Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
72
Cel szczegółowy
N 3.1. Poprawa czystości wód
powierzchniowych i podziemnych
oraz racjonalne ich
wykorzystanie.
73

Ogólnodostępna Strefa Rekreacji
Dziecięcej – budowa budynku
administracyjno-rekreacyjnego
przy zbiorniku Gutwin o pow. ok.
1000m2 wraz z parkingiem.
Wydatkowano środki na:
wykonanie operatu
szacunkowego nieruchomości
przeznaczonej pod budowę
części rekreacyjnej dla obsługi
ośrodka sportowo-rekreacyjnego
Gutwin oraz ustawienie
kontenera wraz z podłączeniem
przyłączy. W latach następnych
planowane jest
zagospodarowanie terenów
wokół zbiornika Gutwin.

16 188,00 zł

900, 90095, 605

Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

Budowa kanalizacji deszczowej w
ulicach:
Kuźnia L=446 mb, Sienkiewicza
L=598 mb
Inwestycja zrealizowana w
całości.
Topolowa-Ostrowiecka
projektowany kanał deszczowy o
długości 630 mb, przesunięto
termin realizacji na lata następne
z powodu braku wolnych środków
finansowych.

943 900,00 zł

900, 90095, 605

900, 90095, 605
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Budowa podczyszczalni wód
opadowych (separatorów) na
wylotach kanalizacji deszczowej
do odbiornika (tj. rowów
otwartych i wód
powierzchniowych).
Inwestycję zgłoszono do
74
dofinansowania ze środków
Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa
Świętokrzyskiego. Planowany
termin realizacji inwestycji jest na
2008 r. po ewentualnym
otrzymaniu dofinansowania.
Rozbudowa bazy sportowoCel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz rekreacyjnej w Ostrowcu Św.stopnia integracji zawodowej i
budowa hali sportowej przy ul.
społecznej mieszkańców.
Świętokrzyskiej.
Opracowano koncepcję
Cel szczegółowy
S 1.8. Upowszechnianie
projektową oraz projekt
75
aktywnych i bezpiecznych form
budowlany, uzyskano pozwolenie
spędzania czasu wolnego przez na budowę. Rozpoczęcie budowy
dzieci i młodzieŜ.
uzaleŜnione jest od otrzymania
środków zewnętrznych, które
planowane są na 2008 rok.
Cel strategiczny
G 1. Poprawa dostępności
komunikacyjnej, jakości
(standardu) dróg dojazdowych
oraz zapewnienie dogodnych
76
warunków ruchu wewnętrznego.
Cel szczegółowy
G 1.6. Podniesienie i utrzymanie
standardu istniejących dróg
publicznych.

900, 90095, 605

Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich
692 350,00 zł

II- etap oświetlenia w mieście
obejmujący ulice powiatowe,
wojewódzkie i krajowe oraz
uzupełnienie w ulicach gminnych.
Z uwagi na trudności z
przeprowadzeniem postępowania
przetargowego przesunięto
termin realizacji inwestycji na lata
następne.

926, 92605, 605

900, 90015, 605
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Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.8. Upowszechnianie
77 aktywnych i bezpiecznych form
spędzania czasu wolnego przez
dzieci i młodzieŜ.

Cel strategiczny
G 1. Poprawa dostępności
78 komunikacyjnej, jakości
(standardu) dróg dojazdowych
oraz zapewnienie dogodnych
warunków ruchu wewnętrznego.
Cel szczegółowy
G 1.5. Przygotowanie
infrastruktury komunalnej pod
79
rozbudowę sieci drogowej.
Cel szczegółowy
G 1.6. Podniesienie i utrzymanie
standardu istniejących dróg
publicznych.
Cel szczegółowy
G 1.7. Budowa nowych dróg
80
utwardzonych.

81

Budowa dwóch boisk piłkarskich
treningowych przy ul. Kolejowej
wraz z trybuną, infrastrukturą i
budynkiem socjalno magazynowym
Inwestycja zrealizowana w
całości. Wykonano boisko z
nawierzchnią trawiastą i boisko z
nawierzchnią sztuczną, trybuny
na 228 miejsc siedzących,
łapacze piłek, pyłochron,
budynek zaplecza socjalnoadministracyjnego.
Budowa dróg na terenie miasta:
Kontynuacja inwestycji z 2006
roku – wybudowano odcinek ulicy
Szymanowskiego L=130 mb.

3 144 258,00 zł

498 534,00 zł
Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

- ul. Sikorskiego wraz z budową
kanalizacji deszczowej,
chodnikami, ścieŜką rowerową i
zatokami autobusowymi o łącznej
długości 769 mb.
Rozpoczęto budowę zgodnie z
harmonogramem robót.
Przebudowa kładki w Denkowie
przy ul. Mostowej po istniejącej
trasie. Inwestycję zrealizowano
L= 106 mb, szer 2,0 mb.
Pozostało do wykonania
zagospodarowanie terenu.
- ul. Chopina wybudowano
drogę o nawierzchni asfaltowej o
długości L=487 mb wraz z
kanalizacją deszczową.

926, 92605, 605

733 962,00 zł
600, 60016, 605

1 160 518,00 zł

758 851,00 zł
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82

83

84

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

- ul. Reja-Czysta. Inwestycja
dwuletnia 2007-2008 r.
Wybudowano zaplanowany
zakres robót ulicy Reja o
nawierzchni asfaltowej L= 170
mb wraz z kanalizacją
deszczową. Pozostały zakres
robót w ul. Czystej zaplanowano
na 2008 r.
- ul. Grabowa wybudowano
drogę o nawierzchni asfaltowej o
długości L= 401 mb wraz z
kanalizacją deszczową.
- ul. Modrzewiowa wybudowano
drogę o nawierzchni asfaltowej o
długości L=132 mb wraz z
kanalizacją deszczową.

369 894,00 zł

600, 60016, 605
665 804,00 zł

Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

188 886,00 zł

Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej miasta Ostrowca Św.
Wybudowano kanały w
następujących ulicach:
- Folwark Piaski L= 64 mb
- Folwark Piaski L= 278 mb
- Sienkiewicza-boczna L= 106
mb
- Chmielowska – boczna L=
346mb
- Pogodna L= 396 mb
- Mostowa L = 284 mb
- Mostowa– boczna L= 87 mb.

354 430,00 zł

28

900, 90095, 605

86

Osiedle Gutwin, ul. Szewieńska,
Świętokrzyska, Podgórze,
Józefówka, Sadowa, Bałtowska z
przyległymi – Przesunięto termin
realizacji inwestycji na lata 20092011 po otrzymaniu środków z
NFOŚiGW.
SUMA

Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

13 799 752,00 zł

29

Lp

Wyszczególnienie

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
87
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.

88

Nazwa zadania

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

- zlecenie ARL sp. z o.o. w
Ostrowcu Świętokrzyskim
realizacji usług związanych
z funkcjonowaniem CPiAZ, tj.
obsługa informacyjna dla
klientów Centrum BiurowoKonferencyjnego, organizowanie
szkoleń w celu zabezpieczenia
potrzeb lokatorów Centrum
Biurowo-Konferencyjnego,
organizowanie działalności
promocyjnej i reklamowej CPiAZ,
zbieranie i weryfikacja informacji
do sprawozdawczości z realizacji
programu CPiAZ, stały kontakt i
nadzór nad działalnością
beneficjentów Inkubatora
Przedsiębiorczości, obsługa
informacyjna, biurowa i
administracyjna, doradztwo i
organizowanie szkoleń,
organizowanie działalności
promocyjnej i reklamowej, usługi
informatyczne itp.
- dzierŜawa od ARL sp. z o.o. w
Ostrowcu Świętokrzyskim
serwera, wyposaŜenia dwóch sal
konferencyjnych w CBK oraz
recepcji w Inkubatorze
Przedsiębiorczości

73 200,00 zł

750, 75075, 430

Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Promocji
Gospodarczej
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89

90

91

92

93

94

95

96

97

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

- organizacja spotkania
przedstawicieli samorządów
północnej części województwa
świętokrzyskiego
- organizacja konferencji „e świętokrzyskie”
- zorganizowanie uroczystego
otwarcia Centrum
Przedsiębiorczości i Aktywizacji
Zawodowej
- zorganizowanie w Ostrowcu
Świętokrzyskim obrad Komisji
Polityki Gospodarczej i Promocji
Miast oraz Komisji Edukacji
Związku Miast Polskich
- organizacja I Forum
Gospodarczego i gali wręczenia
nagród w konkursie „Ostrowiecka
Firma Roku 2007”
- zlecenie wykonania ścianki
wystawienniczej, która jest
wykorzystywana dla celów
promocyjnych miasta
- udział w obchodach 70-lecia
powstania Centralnego Okręgu
Przemysłowego
- udział w konkursie „Samorząd
Przyjazny Przedsiębiorczości
roku 2007”
- opracowanie i wydanie „Oferty
gospodarczej Ostrowca
Świętokrzyskiego” oraz wizytówki
multimedialnej

55 341,04 zł

31

750, 75075, 430

Naczelnik Wydziału
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98
99
100
101
102
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
103
mieszkańców i na zewnątrz.

104

105

- zamieszczenie wywiadu z
Prezydentem Miasta w
magazynie VIP
- tłumaczenie oferty
inwestycyjnej
- zakup ortofotomapy
- zakup nagród do konkursu
„Ostrowiecka Firma Roku 2007”
- opłata za udział w konkursie
„Teraz Polska”
Współpraca z zagranicą zorganizowanie wizyt delegacji z
miast partnerskich i
zaprzyjaźnionych w Ostrowcu
Św.
- zorganizowanie wizyty
przedstawicieli Białej Cerkwi w
Ostrowcu Świętokrzyskim – maj
2007
- zorganizowanie wizyty
przedstawicieli regionu
partnerskiego North Lincolnshire
oraz duńskiego miasta Viborg z
okazji otwarcia Centrum
Przedsiębiorczości i Aktywizacji
Zawodowej – sierpień 2007
- zorganizowanie wizyty delegacji
z Winnicy w Ostrowcu Św., w
ramach projektu „Z Ukrainy do
zjednoczonej Europy –
profesjonalizacja kadr
samorządowych” – październik
2007

700,00 zł

750, 75075, 438

1 859,00 zł

750, 75075, 421

5 500,00 zł

750, 75075, 443

Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Promocji
Gospodarczej

7 549,09 zł

32

750, 75095, 430

106

107

Współpraca z zagranicą podróŜe słuŜbowe zagraniczne
- zorganizowanie wizyty
przedstawicieli ostrowieckiego
samorządu w mieście
bliźniaczym Gennevilliers –
styczeń 2007
- udział Prezydenta Jarosława
Wilczyńskiego w wizycie
studyjnej w Ankarze. Podczas
wizyty zaprezentowana została
oferta gospodarcza miasta.
Wyjazd był nagrodą w Rankingu
Gmin Regionu Świętokrzyskiego
w kategorii: rozwój wiedzy
samorządowej – luty 2007
6 894,00 zł

108

109

- organizacja wyjazdu młodzieŜy
z ostrowieckich gimnazjów do
miasta partnerskiego
Gennevilliers – czerwiec 2007
- zorganizowanie wizyty
wiceprezydenta Pawła Walesica
w Winnicy na Ukrainie – lipiec
2007.Wizyta odbyła się w ramach
projektu „Z Ukrainy do
zjednoczonej Europy –
profesjonalizacja kadr
samorządowych” i była nagrodą
dla Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski przyznaną przez
Fundację Rozwoju Demokracji
Lokalnej

33

750, 75095, 442
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110

111

112

113

114

- zorganizowanie wyjazdu
delegacji z Ostrowca Św. na
obchody 975 rocznicy powstania
Białej Cerkwi – wrzesień 2007
- organizacja wyjazdu
przedstawicieli szkół średnich do
Gennevilliers na festiwal obrazu listopad 2007
Cel strategiczny
PodwyŜszenie kapitału
G 2. Wzrost znaczenia
zakładowego Agencji Rozwoju
gospodarczego miasta poprzez Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu
rozwój sektora MSP oraz wzrost Świętokrzyskim
inwestycji.
Cel szczegółowy
G 2.3. Poprawa warunków
funkcjonowania MSP.
Cel strategiczny
Monitorowanie moŜliwości
Z 3. Wzrost dochodów gminy
pozyskania środków z funduszy
oraz efektywności w
zewnętrznych dla finansowania
pozyskiwaniu środków na rozwój inwestycji planowanych do
samorządu z funduszy
realizacji przez Gminę
zewnętrznych.
Przygotowywanie 24 wniosków o
Cel szczegółowy
bezzwrotne zewnętrzne środki
Z 3.1. Wzrost wykorzystania
finansowe
przez Gminę dodatkowych źródeł
finansowania zadań samorządu.

64 000,00 zł

34

710, 71095, 601

Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Promocji
Gospodarczej

Cel strategiczny
Z 5. Wykorzystywanie narzędzi
zarządzania strategicznego w
planowaniu inwestycyjnym.
115 Cel szczegółowy
Z 5.3. Opracowywanie,
uchwalanie i wdraŜanie
Wieloletnich Programów
Inwestycyjnych (WPI).

WdraŜanie WPI.
Opracowanie Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Gminy
Ostrowiec Św. na lata 2008-2013

Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Promocji
Gospodarczej

215 043,13 zł

SUMA
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Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
N 2. WdroŜenie systemu
kompleksowej gospodarki
116 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
117 zagospodarowanie istniejących
parków i innych terenów zieleni.

Nazwa zadania
Likwidacja dzikich wysypisk.
- zlikwidowano ogółem 24
nielegalne wysypiska odpadów, z
których wywieziono na
składowisko odpadów „Janik”
ogółem 65,5 ton odpadów
Rekultywacja terenów zieleni.
- kompleksowa rekultywacja
zieleni na terenie PG Nr 3
- zakupiono kwiaty jednoroczne
do nasadzeń
- zrekultywowano teren Parku
Fabrycznego (odmłodzono
trawniki, nasadzono nowe rośliny
ok. 380 szt., dowieziono 25 ton
urodzajnej ziemi, załoŜono nowe
klomby),
- zrekultywowano trawnik przy
schodach na targowisko miejskie
i skwerze na terenie osiedla
Ogrody

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

32 004,21 zł

900, 90003, 4300

18 196,83 zł

GFOŚiGW

Odpowiedzialny za
realizację

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

163 980,89 zł

36

GFOŚiGW

118

119

120

Utrzymanie zieleni miejskiej
- zadanie polegające na
utrzymaniu zieleni miejskiej tj.
terenów skwerów Śródmieścia,
Park Miejski im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego, Park
Fabryczny, Park Przypałacowy
w Częstocicach, Park na Osiedlu
Wyspiańskiego, Park na Osiedlu
Kuźnia, Wzgórze Parkowe
„Kirkut”, skweru na Kolonii
Robotniczej i Osiedlu Ogrody,
teren placu zabaw przy
ul. Zielonej w Denkowie, Rynek w
Denkowie, tereny przy ul.
Siennieńskiej
- zakres prac obejmował m.in.
koszenia trawników, pielenie
rabat, rekultywacja zniszczonych
trawników, sadzenie drzew i
krzewów, obsadzanie kwietników,
cięcia pielęgnacyjne drzew
i krzewów, porządkowanie
terenów zieleni z odpadów i
nieczystości.

69 400,00 zł
90 000,00 zł

900, 90004, 430
GFOŚiGW

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

- w związku z przejęciem przez
gminę terenów na osiedlu Ogrody
podjęto zarządzenie Prezydenta
Miasta na podstawie którego
Zakład Usług Miejskich
utrzymywał w miesiącu grudniu
2007r. zieleń na nowo przejętych
terenach

1 000,00 zł

37

900, 90004, 430

121

122

Zieleń w pasach drogowych dróg
gminnych stanowiąca zieleń
miejską:
- zakres prac obejmował bieŜące
utrzymanie blisko 360 000 m2
powierzchni zieleni. Zadanie
swoim zakresem obejmowało
m.in. koszenia traw, podcinanie
krzewów, cięcia pielęgnacyjne
drzew, usuwanie śmieci i
nieczystości, dosadzenie kwiatów
w gazonach.

22 343,22 zł
58 200,00 zł

Zagospodarowanie nowych
terenów zieleni.
W ramach zadania wykonano:
- renowację terenu skweru na
Osiedlu ,,Ludwików’’ przy ul.
Niskiej,
- załoŜenie trawników przy ul.
Cedrowej,
- posadzenie roślin w pasie
zieleni,
- częściowe renowacje
trawników w pasach drogowych
dróg gminnych,
- częściowe renowacje terenu w
Parku Miejskim pod załoŜenie
rabat kwiatowych i klombów,
- kompleksową renowację
terenu w Parku Fabrycznym:
załoŜenie klombu, renowację
trawnika, posadzenie kwiatów i
drzew.

900, 90004, 430
GFOŚiGW

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

35 046,04 zł

38

900, 90004, 430

Zakup i montaŜ urządzeń
zabawowych oraz rekreacyjnosportowych.
Zakład Usług Miejskich
remontował i konserwował
urządzenia zabawowe i inne
elementy małej architektury na
terenach placów zabaw
stanowiących własność Gminy
Centrum Integracji Społecznej
wykonało i zamontowało
urządzenia zabawowe:
123
- na terenie Parku Fabrycznego
(drewniane huśtawki,
równowaŜnie, szałasy, stoły
piknikowe, urządzenia
gimnastyczne),
- na skwerze przy ul. Niskiej
(piaskownice, huśtawki
drewniane, „waŜki”, ławy bujane,
stoły piknikowe)
- na skwerze w os. Ogrody
(huśtawki drewniane, ławy
bujane, „wazki”, stoły piknikowe,
piaskownice)
Remonty dróg, mostów i
Cel strategiczny
G 1. Poprawa dostępności
chodników gminnych:
- remont chodnika w ulicy
komunikacyjnej, jakości
Ostrowieckiej o łącznej
(standardu) dróg dojazdowych
powierzchni 304m2,
oraz zapewnienie dogodnych
124 warunków ruchu wewnętrznego. - remont chodnika w ulicy
Kochanowskiego o łącznej
Cel szczegółowy
G 1.6. Podniesienie i utrzymanie powierzchni 312 m2,
standardu istniejących dróg
- remont chodnika w ulicy
publicznych.
Trzeciaków o łącznej powierzchni
490m2,
Cel strategiczny
N 4. Trwałe włączenie
środowiska przyrodniczego i
dziedzictwa kulturowego w
proces zrównowaŜonego rozwoju
miasta.
Cel szczegółowy
N 4.5. Powstanie nowych miejsc
rekreacji - placów zabaw,
ogródków jordanowskich,
kąpielisk itp.

58 885,77 zł

900, 90004, 4300

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

614 578,56 zł

39

600, 60016, 427

- remont chodnika w ulicy
Sienkiewicza o łącznej
powierzchni 1280 m2,
- remont chodnika w ulicy Kuźnia
o łącznej powierzchni 220 m2,
- remont schodów w ulicy Widok
o łącznej powierzchni 64 m2,

124

125

126

- remont parkingu przy ulicy
Szerokiej o łącznej powierzchni
420 m2,
- remont ulicy Fabrycznej o
łącznej powierzchni 424 m2,
- remont ulicy Reymonta o
łącznej powierzchni 1611 m2,
- remont ulicy Jesionowej o
łącznej powierzchni 905 m2,
- remont ulicy Orzeszkowej o
łącznej powierzchni 1440 m2,
- remont ulicy Wałowej o łącznej
powierzchni 898 m2.
Wyremontowano most w ciągu
ulicy Paulinowskiej na rzece
Modle,
Wyremontowano chodniki w
ulicach:
- ul. Brody o łącznej powierzchni
450 m2,
- ul. Staszica o łącznej
powierzchni 225 m2.

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

293 788,56 zł

40

600, 60078, 427

127

128

129
130

Remonty cząstkowe:
- z asfaltu lanego na łącznej
powierzchni 35,21 m2,
- asfaltobetonu na łącznej
powierzchni 1 547,34 m2,
- emulsji na łącznej powierzchni
1 192,48 m2,
Krótkie nakładki w ulicach o
łącznej powierzchni 7 369 m2:
- ul. Smolna,
- ul. Sienkiewicza – chodnik,
- ul. Kuźnia,
- ul. Kąty Denkowskie,
- os. Pułanki,
- łącznik ul. Akacjowa – ul.
Rzeczki,
- ul. Kolejowa,
- ul. Sandomierska – boczna,
- ul. Orla,
- Park Miejski.
Remonty cząstkowe chodników i
dróg gruntowych:
- 10 szt. progów zwalniającyh w
ulicy Trzeciaków, Kopaniny,
Hutników, Trawna,
Kochanowskiego,
- wymieniono na nowe 163,5 mb
krawęŜników i 866,7 mb obrzeŜy,

391 219,12 zł

600, 60016, 430

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

423 290,13 zł

- wymieniono chodniki z płyt
betonowych na kostkę brukową,

41

600, 60095, 430
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132

133

134

- wyremontowano inne o łącznej
powierzchni 832 m2 w ulicach:
Drukarska, Sienkiewicza,
Łączna wraz z wjazdami,
Dziewulskiego, Poniatowskiego,
Kopernika, Siennieńska-Okólna,
Staffa, Wiejska,
- na terenie Parku Fabrycznego
dokończono remont alejek
spacerowych, wyłoŜono plac po
wyburzonej scenie oraz plac do
gry w koszykówkę oraz
dodatkowe schody i dojścia do
alejek o całkowitej powierzchni
1050 m²,
- na skwerku u zbiegu ulic: Niska
– Jasna wyremontowano
chodniki, schody i zjazd dla
wózków
- utwardzono kruszywem wraz z
uformowaniem i stabilizacją
walcem nawierzchnie dróg
gruntowych: Ogrodowa,
Denkowska, Paulinowska
boczna, Stawki Denkowskie,
Poprzeczna, Wąwozy, Korzenna,
Boczna od Bałtowskiej,
Sikorskiego, Winnica
Poziomkowa, Agrestowa,
Jarzębinowa, Miodowa,
Świerkowa, Rudzka - łącznie
zuŜyto 1 100 ton kruszywa i lesi
kotłowej,

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej
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135

136

137

138

139

140

- wyrównano przy uŜyciu
równiarki nawierzchnie ulic:
Denkowska, Norwida,
Sienkiewicza, Korzenna,
Porzeczkowa, Malinowa,
Agrestowa, Skośna, Dębowa,
Rzeczki, Orla, Tomaszów
boczna,
- wykonano i zamontowano
elementy zabezpieczające przed
ruchem pojazdów w pasach
drogowych ulic: Grabowiecka,
Staszica, Dziewulskiego,
Grabowiecka - Graniczna,
Kasztanowa, Kolonia Robotnicza,
łącznie 28 sztuk,
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

- zamontowano 40 sztuk
słupków zabezpieczających w
pasie drogowym ulicy Stalowa .
Konserwacja mostów i kładek:
- wykonanie podestu przy
zasuwie obok mostu w ulicy
Staszica,
- odmulenie i dodatkowe
umocnienie skarpy oraz
wyremontowano przyczółek przy
moście na rzece Modła ciągu
ulicy Dąbrówki,
- zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji nośnej mostów na
rzece Szewnianka w ciągu ulic
Staszica i Wiejska,

22 010,60 zł

43

600, 60095, 430

141

142

143

144

145

- remont barier na przepuście
Cieku Denkowskiego w ulicy
Tomaszów.
Konserwację i uzupełnianie
oznakowania pionowego dróg
gminnych:
- w ramach realizacji zadania
ustawiono ok. 170 szt. znaków,
poprawiono ok. 970 szt. znaków i
tabliczek, wykonano ok. 140 szt.
tabliczek z nazwami ulic.
Konserwacja oznakowania
poziomego dróg gminnych:
- w ramach realizacji zadania
wykonano oznakowanie poziome
ulic gminnych o powierzchni 6
027 m2.
Cel strategiczny
Utrzymanie miejsc pamięci
G 2. Wzrost znaczenia
narodowej:
gospodarczego miasta poprzez
- zakres prac obejmował m.in.
rozwój sektora MSP oraz wzrost bieŜące utrzymanie miejsc
inwestycji.
pamięci narodowej, koszenia
traw, zbieranie śmieci i
Cel szczegółowy
G 2.14. Poprawa i utrzymanie
nieczystości, pielęgnację zieleni.
dobrego stanu atrakcji
turystycznych.
Remont i konserwacja
zabytków:
- wykonano i zamontowano
piaskowe herby dawnego miasta
Ostrowca i Denkowa, na
kapliczce w pobliŜu cmentarza
przy ul. Denkowskiej.

139 391,75 zł

600, 60095, 430

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

44

13 000,00 zł

921, 92195, 430

8 999,94 zł

921, 92195, 430

Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie
infrastruktury słuŜącej
zrównowaŜonemu rozwojowi
miasta.
Cel szczegółowy
G 3.7. Zabezpieczenie (ochrona)
miasta przed destrukcyjnym
146 wpływem sił przyrody zapewnienie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego miasta.

147

Remont kanalizacji
deszczowej:
- remont 15 sztuk studni
rewizyjnych na kanalizacji
deszczowej wraz z
przykanalikami w ulicach: Armii
Krajowej, Widok, Dziewulskiego,
Reymonta, Trzeciaków, Łączna,
Trawna
- regulacja 20 sztuk zaniŜonych
wpustów na kanalizacji
deszczowej ulic:
Chrzanowskiego, Armii Krajowej,
Szpitalna, Boernera,
Dziewulskiego, Orkana,
Tetmajera, Łączna,
Starokunowska
UdroŜnienie starych kanałów
deszczowych i rowów
melioracyjnych:
Ogólna długość kanalizacji
deszczowej zarządzanej przez
Gminę wynosi ponad 25 000 mb,
na której znajduje się blisko 750
szt. studni rewizyjnych oraz
ponad 1 100 szt. wpustów
W ramach konserwacji gminnej
kanalizacji deszczowej wykonano
m.in.:
- oczyszczenie system
odwodnienia ACO płyty głównej
Rynku o długości 270 mb,
- odmulenie 144 sztuki
studzienek kanalizacji
deszczowej ulic gminnych,

54 978,45 zł

900, 90001, 427

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

24 949,00 zł

45

900, 90001, 430

148

149

150

- oczyszczenie i konserwację 9
sztuk separatorów
podczyszczających wody
opadowe z ulic gminnych.
Dwukrotnie wykoszono i
uporządkowano rowy
odwadniające będące w
zarządzaniu Gminy. Ogólna
długość rowów odwadniających
wynosi 15 000 mb.
DoposaŜenie magazynu
przeciwpowodziowego:
- zakupiono 10 000 szt. worków
oraz 40 łopat na wyposaŜenie
gminnego magazynu
przeciwpowodziowego.
Współpraca z innymi
zarządcami w celu
zabezpieczenia miasta przed
powodzią:
Gmina przekazała dotację dla
województwa świętokrzyskiego –
ŚZMiUW, na koszenia i
uporządkowania wałów rzek
Kamienna, Modła i Szewnianka.
Dzięki wspólnej realizacji zadania
umoŜliwiono swobodny spływ
wód w korytach rzek,
ograniczając tym samym
moŜliwość wystąpienia podtopień
i zalania terenów na terenie
gminy.
SUMA

30 000,00 zł

900, 90001, 430

4 790,00 zł

754, 75414, 421
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

69 813,20 zł

2 639 866,27 zł

46

900, 90095, 233

Lp

151

Wyszczególnienie

Nazwa zadania

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)

Kompleksowa aktualizacja
studium uwarunkowań
W/w zadanie jest przewidziane
do realizacji w latach następnych
z uwagi na oczekiwane zmiany w
przepisach o zagospodarowaniu
przestrzennym. Gmina wznowiła
w roku 2007, podjętą na
podstawie uchwały Nr
XXII/245/99 Rady Miejskiej w
Ostrowcu Św. z dnia 29 grudnia
1999r., procedurę zmiany
studium z uwagi na to, Ŝe
przedłoŜona do uchwalenia
zmiana studium nie została
przyjęta przez Radę Miasta w
związku z brakiem akceptacji
lokalizacji obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaŜy powyŜej
2000 m2 w centrum miasta.
Działania w tym zakresie będą
kontynuowane po przejęciu przez
gminę obiektów dawnego
browaru, a tym samym przesądzi
o dalszym przeznaczeniu tego
terenu.

Kwota

0,00 zł

47

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

710, 71004, 430

Naczelnik Wydziału
Planowania
Przestrzennego i Ochrony
Środowiska

152

Sukcesywne opracowanie
nowych MPZP
Zrealizowano następujące
zadania:
- uchwalono zmianę części
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego części miasta
Ostrowca Św. "Rawszczyzna"
Uchwałą Nr VIII/62/2007 Rady
Miasta Ostrowca Św. z dnia 13
marca 2007 r.
- Uchwałą z dnia 5 czerwca 2007
r. Nr XI/127/2007 Rady Miasta
Ostrowca Św. podjęte zostały
prace nad sporządzeniem
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego części miasta
Ostrowca Św. w rejonie ulic
Samsonowicza, Rudzkiej.
Planem objęty został obszar o
powierzchni ok. 70 ha. Zgodnie z
uchwałą Rady Miasta
przeznaczony będzie pod
przemysł, usługi, rzemiosło,
handel oraz budownictwo
mieszkaniowe. Zakończenie prac
nastąpi w 2008 r.

16 480,70 zł

48

710, 71004, 430

Naczelnik Wydziału
Planowania
Przestrzennego i Ochrony
Środowiska

Cel strategiczny
N 2. WdroŜenie systemu
kompleksowej gospodarki
153 odpadami komunalnymi.
Cel szczegółowy
N 2.4. Likwidacja dzikich
wysypisk odpadów.
Cel szczegółowy
N 2.5. Odzysk i recykling
154 odpadów.

Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
155
N 3.2. Zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do rzek i
zbiorników powierzchniowych osiągnięcie standardów UE.
Cel szczegółowy
N 3.6. Ograniczenie moŜliwości
156 powstawania systemów
grzewczych opartych o spalanie
węgla.
Cel szczegółowy
N 3.8. Wzrost udziału paliw
ekologicznych i źródeł energii
157
odnawialnej w wytwarzaniu
energii cieplnej i elektrycznej.

Egzekwowanie przepisów prawa
w zakresie ochrony środowiska i
stosowanie odpowiednich sankcji
karnych za jego
zanieczyszczanie

6 800,00 zł

Rozszerzenie selektywnej zbiórki
odpadów o selektywną zbiórkę
baterii - zorganizowano 15
punktów w placówkach
oświatowych
Wspomaganie osób fizycznych w
realizacji przyłączy - poŜyczki z
GFOŚiGW
5 825,00 zł

Promowanie idei dofinansowania
do podłączeń odbiorców do sieci
MEC - poŜyczki z GFOŚiGW

Zastępowanie
zanieczyszczających środowisko
paliw ekologicznymi.
Bez kosztów, warunki określane
w decyzjach, planach itd.
SUMA

29 105,70 zł

49

900, 90002, 430

Naczelnik Wydziału
Planowania
Przestrzennego i Ochrony
Środowiska

Lp

Wyszczególnienie
Cel strategiczny
N 2. WdroŜenie systemu
kompleksowej gospodarki
odpadami komunalnymi.
Cel szczegółowy
N 2.4. Likwidacja dzikich
wysypisk odpadów.

158

Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
N 3.2. Zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do rzek i
159 zbiorników powierzchniowych osiągnięcie standardów UE.
Cel szczegółowy
N 3.3. Ochrona przed
zanieczyszczeniem akwenów
wodnych stanowiących miejsca
rekreacji i wypoczynku.

Nazwa zadania

Kwota

Realizacja ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku oraz
uchwały Rady Miasta.
Realizując powyŜszy zapis - StraŜ
Miejska w 2007 r. podjęła w tym
kierunku następujące działania:
skontrolowano 4704 posesje
instytucji i placówek
prowadzących działalność
gospodarczą. Podjęto 430
czynności słuŜbowych, udzielono
217 pouczeń oraz wręczono 13
mandatów. Skierowano 5
wniosków do Sądu Rejonowego
w Ostrowcu Św. Wydział Grodzki.

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

0,00 zł

Komendant StraŜy
Miejskiej

Informowanie społeczeństwa o
sankcjach z tytułu nie
przestrzegania przepisów w
zakresie gospodarki wodnościekowej.
W w/w zakresie StraŜ Miejska
podjęła następujące czynności:
skontrolowano 233 posesje,
podjęto 32 czynności słuŜbowe
na terenie miasta oraz udzielono
18 pouczeń.

0,00 zł

50

Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
N 3.11. Zwiększenie powierzchni
terenów zieleni oraz utrzymanie,
160 poprawa stanu i lepsze
zagospodarowanie istniejących
parków i innych terenów zieleni.

Stosowanie kar za niszczenie
zieleni.
Ochrona i promocja walorów
krajobrazwoych i dziedzictwa
kulturowego.
Przedstawiciele StraŜy Miejskiej
podjęli następujące czynności w
w/w zakresie: udzielono 217
pouczeń, wręczono 178
mandatów oraz skierowano 9
wniosków do Sądu Rejonowego,
Wydział Grodzki

0,00 zł

SUMA

0,00 zł

51

Komendant StraŜy
Miejskiej

Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
N 3. Poprawa stanu środowiska
161 naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
N 3.4. Utrzymanie dobrej jakości
wody pitnej i racjonalne
wykorzystanie jej zasobów.
162

163

164

Nazwa zadania

Kwota

Propagowanie oszczędzania
wody poprzez prawidłową
gospodarkę wodomierzową oraz
wspieranie stosowania urządzeń
oszczędzających wodę.
W ramach zadania
inwestycyjnego „Poprawa
gospodarki wodomierzowej –
wymiana zdelegalizowanych
wodomierzy” – wymieniono 523
szt. wodomierzy.
Zakupiono 3 przepływomierze
elektromagnetyczne „HYDRINS”
do pomiaru i rejestracji
przepływów i ciśnienia w sieci
wodociągowej. Opomiarowanie
róŜnych obszarów sieci przy ich
pomocy (stworzenie tzw. „historii
pomiarów”) pozwoli na szybsze
wytypowanie obszaru awarii
wodociągowych i ich szybsze
usunięcie, co zaskutkuje
zmniejszeniem strat wody w sieci
wodociągowej.
Zakupiono 4 kpl. urządzenia
„Metrolog P” do diagnostyki sieci
wodociągowych (rejestracja
ciśnienia w sieciach
wodociągowych). Urządzenia te,
rejestrując np. nagłe spadki
ciśnienia pozwolą szybko
zlokalizować miejsca awarii, a
tym samym ograniczyć straty
wody w sieci wodociągowej.

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

106 584,99 zł

99 468,00 zł

17 832,00 zł

52

Prezes MWiK Sp. z o.o.

165

166

Zakupiono 28 szt. czujników
akustycznych „PERMALOG 3” –
urządzenia te są rozstawiane na
istniejącym uzbrojeniu sieci
wodociągowej (zasuwy, hydranty)
- pozwalają na wstępną
lokalizację awarii wodociągowych
- szybkie wykrycie przecieków na
sieci, skracając tym samym czas
usuwania awarii, co ogranicza
straty wody.

54 600,00 zł

W ramach zadania
inwestycyjnego „Wymiana
uzbrojenia na sieci
wodociągowej” dokonano
wymiany niesprawnej, bądź
przestarzałej armatury na sieci
wodociągowej – pozwoli to na
prawidłowe zabezpieczenie p.
poŜ. z sieci wodociągowej oraz
ograniczy - dzięki sprawnie
działającym zasuwom - obszar
„wypięcia” sieci wodociągowej w
przypadku ewentualnych awarii
(zmniejszy straty wody).
Wymieniono:
- 47 kpl. zasuw wodociągowych
- 41 kpl. hydrantów p. poŜ.
- 12 kpl. nawiertów NWZ

Prezes MWiK Sp. z o.o.

199 372,83 zł

53

Cel strategiczny
G 3. Rozbudowa i wykorzystanie
infrastruktury słuŜącej
167
zrównowaŜonemu rozwojowi
miasta.
Cel szczegółowy
G 3.4. Zwiększenie stopnia
skanalizowania miasta i poprawa
stanu technicznego istniejącej
sieci kanalizacyjnej.

168

Wybudowano nowe sieci
wodociągowe:
• Wodociąg z rur PE ø63mm w
ulicy:
- IłŜeckiej-bocznej – II etap,
L=24,50m
• Wodociągi z rur PCV ø110mm
w ulicach:
- Ogrodowej-bocznej – II etap,
L=47,00m
- Folwark Piaski-bocznej – II
etap, L=100,50m
- Skośnej-bocznej, L=120,00m
- Gombrowicza - Norwida – II
etap, L=137,50m
- Folwark Piaski, L=104,00m
- Akacjowej-bocznej,
L=208,00m
- Ogrodowej-bocznej – II etap,
L=47,00m
- Borowikowej, L=90,50m
- Rzeczki, L=138,00m
- Podwale-Wałowa, L=125,00m
- Bałtowskiej-bocznej,
L=191,50m
- Dębowej, L=225,00m
- Spokojnej, L=301,00m
- Podgórze, L=101,00m

6 685,79 zł

18 293,36 zł
10 073,29 zł
14 418,72 zł
12 004,98 zł
7 860,45 zł
22 164,44 zł
18 293,36 zł
8 476,57 zł
15 206,20 zł
10 262,48 zł
18 293,36 zł
31 871,72 zł
32 562,35 zł
12 957,56 zł

54

Prezes MWiK Sp. z o.o.

169

170

171

172

Wykonano przebudowę
(wymianę) awaryjnych
wodociągów stalowych – na
nowe z rur PCV:
• Wodociągi z rur PCV ø225mm
w ulicach:
- Gulińskiego (Osiedle
Hotelowe), L=231,50m
• Wodociągi z rur PCV ø110mm
w ulicach:
- Ogińskiego, L=85,00m
- Suchej, L=157,00m
- Noskowskiego, L=130,00m
- Bałtowska-boczna, L=476,50m

64 028,27 zł

17 378,69 zł
33 873,02 zł
42 558,51 zł
52 038,74 zł
16 967,81 zł
52 710,72 zł
74 871,16 zł

- Mostowej-bocznej, L=47,00m
- RóŜyckiego, L=170,00m
- Grabowa, L=401,00m
Wykonano renowację i
czyszczenie kolektora
sanitarnego „A” ø400mm, L=
502,00m techniką bezwykopową
(poprzez wyłoŜenie od wewnątrz
powłoki z włókniny nasączonej
Ŝywicą).
Wymieniono 2 pompy
wysokociśnieniowe (na 5/4”
KADOR) w istniejących
przepompowniach ścieków przy
ul. Kilińskiego

311 240,25 zł

3 600,00 zł

55

Prezes MWiK Sp. z o.o.

Zakupiono pojazd specjalistyczny
do czyszczenia kanalizacji typu
MAN 26.400, który pozwoli na
prawidłową eksploatację
istniejących kanałów i kolektorów
sanitarnych

173

Cel szczegółowy
G 3.5. Zwiększenie stopnia
wykorzystania miejskiej
oczyszczalni ścieków - przy
utrzymaniu racjonalnej
gospodarki.
174

175

998 247,50 zł

W ramach zadania „Rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni
ścieków – I etap” – wykonano
dokumentację I etapu
modernizacji.
W grudniu 2007 r. podpisano
umowę na realizację w/w
inwestycji. Wykonanie tego
zadania zwiększy niezawodność
pracy oczyszczalni ścieków oraz
ustabilizuje efektywność
usuwania związków biogennych.

114 407,92 zł
Prezes MWiK Sp. z o.o.

W ramach zadania
„Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w aglomeracji
Ostrowiec Św. – rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni
ścieków” – opracowano
koncepcję II etapu modernizacji
oczyszczalni ścieków oraz opinię
o koncepcji II etapu modernizacji

106 300,00 zł

56

176

Inwestycja planowana jest do
dofinansowania ze środków
Funduszu Spójności. Celem
inwestycji jest dostosowanie
oczyszczalni ścieków do
moŜliwości przyjmowania
zwiększonej ilości ścieków z
terenu aglomeracji Ostrowiec
Świętokrzyski (Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski, Gmina
Bodzechów, Gmina Ćmielów
oraz miejscowości Wymysłów i
Boksycka z Gminy Kunów.
SUMA

Prezes MWiK Sp. z o.o.

2 605 505,04 zł

57

Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
177 N 3. Poprawa stanu środowiska
naturalnego i zasobów zieleni.
Cel szczegółowy
N 3.5. Stopniowa eliminacja
źródeł zanieczyszczeń powietrza i
178
gleby związanych z ogrzewaniem
oraz procesami technologicznymi
- zastąpienie ich paliwami
ekologicznymi.
179

180

Cel szczegółowy
N 3.7. Uzyskanie maksymalnej
181
oszczędności paliw i energii
cieplnej.
182

Nazwa zadania
Rozbudowa sieci cieplnych w
celu pozyskania nowych
odbiorców (2415 m)
Rozbudowa sieci cieplnej
wysokoparametrowej oraz
eliminacja grupowych węzłów
cieplnych poprzez budowę
wymiennikowni indywidualnych
(552 m)
Modernizacja instalacji
odprowadzania spalin dla 4 szt.
kotłów WR 25
Modernizacja kotła parowego z
dostosowaniem do
zmniejszonego zapotrzebowania i
zagospodarowanie pary
odpadowej z Celsa Huta
Ostrowiec (1 szt.)
Wymiana sieci cieplnej ze
zmianą technologii z tradycyjnej
na technologię rur
preizolowanych (1160 m)
Prace związane z utrzymaniem
jednostek kotłowych w stałej
dyspozycji wynikające z potrzeb
bieŜących
SUMA

Kwota

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

1 631 000,00 zł

660 000,00 zł

1 132 000,00 zł

Prezes MEC Sp. z o.o.
1 770 000,00 zł

858 000,00 zł

260 000,00 zł
6 311 000,00 zł

58

Lp

Wyszczególnienie

Cel strategiczny
S 1. Wzrost poziomu Ŝycia oraz
stopnia integracji zawodowej i
183 społecznej mieszkańców.
Cel szczegółowy
S 1.1. Spadek poziomu
bezrobocia – osiągnięcie
równowagi na rynku pracy.

184

185

Nazwa zadania

Kwota

Realizacja Gminnego Programu
Przeciwdziałania Bezrobociu.
 Monitoring realizacji oraz
przygotowanie kwartalnych
sprawozdań z wdraŜania
Gminnego Programu
Przeciwdziałania Bezrobociu.
Aktywizacja społecznozawodowa społeczności
lokalnych – pomoc w rozwoju i
osiąganiu samodzielności
jednostek (przekwalifikowanie,
uzupełnienie wiedzy,
podwyŜszenie wykształcenia,
rozszerzenie kwalifikacji).
 - szkolenia dla osób
pracujących, przedsiębiorców w
ramach projektów.
Powstanie i działalność Centrum
Przedsiębiorczości i Aktywizacji
Zawodowej
 - merytoryczne prowadzenie
projektu
Kreowanie przedsiębiorczych
postaw mieszkańców miasta.
 - szkolenia, konferencje,
seminaria
- współorganizacja konkursu
"Ostrowiecka Firma Roku 2007".

Dział, rozdział,
paragraf

Odpowiedzialny za
realizację

Prezes ARL Sp. z o.o.
851 906,09 zł

10 000,00 zł
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Cel szczegółowy
S 1.3. Rozwój lokalnego rynku
pracy oraz lepsze wykorzystanie
moŜliwości pomocy udzielanej
186
bezrobotnym i pracodawcom
przez instytucje rynku pracy.

Koordynacja działań instytucji
rynku pracy.
 - udział w Powiatowej Radzie
Zatrudnienia,
 - prowadzenie punktu informacji
o moŜliwościach pozyskiwania
zewnętrznych środków

Cel szczegółowy
187 S 1.4. BieŜące dostosowanie
oferty szkolnictwa do aktualnych i
188 perspektywicznych potrzeb rynku
pracy.
189

Diagnozowanie rozwoju
gospodarczego oraz określanie
potrzeb rynku pracy.
 - ankietyzacja przedsiębiorców
 - szkolenia dla przedsiębiorców

190

191

191

192

135 279,18 zł

 - usługi doradcze i
consultingowe
 - przystąpienie do udziału w
projekcie realizowanym przez
„Instytut Karpacki” pn.
„Odnawialne źródła energii w
Świętokrzyskim”
 - rekrutacja uczestników
programu "Wsparcie na rozwój
Technostarterów" i "Wsparcie dla
Technostarterów"
 - pomoc w organizacji I Forum
Gospodarczego

60

Prezes ARL Sp. z o.o.

Cel szczegółowy
S 1.10. Aktywizacja i integracja
kobiet, osób długotrwale
bezrobotnych,
niepełnosprawnych, mniejszości
narodowych i uchodźców, grup
ryzyka.
193

194
195

Realizacja programów
partnerskich i integracyjnych dla
kobiet, osób niepełnosprawnych i
długotrwale bezrobotnych
zamierzających rozwijać karierę
zawodową, mniejszości
narodowych (Program Romski),
religijnych, uchodźców oraz osób
zagroŜonych wykluczeniem
społecznym (grup ryzyka) –
Centra Integracji Społecznej
 - przyjęcie na staŜ osób
niepełnosprawnych w ramach
projektu „Gotowi do pracy –
wsparcie osób
niepełnosprawnych w
podejmowaniu zatrudnienia”
 - organizacja seminariów
 - uczestnictwo w giełdzie pracy
dla osób niepełnosprawnych

Prezes ARL Sp. z o.o.

 - nawiązanie współpracy ze
stowarzyszeniem SARON –
196
przygotowanie projektu dla osób
niepełnosprawnych,
Wykorzystanie moŜliwości
Cel szczegółowy
S 1.12. Zbudowanie opartego na regionalnego programu „e197 wiedzy społeczeństwa
świętokrzyskie”
informacyjnego.
 - współudział przy organizacji
konferencji „e – świętokrzyskie
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Cel szczegółowy
S 1.15. Upowszechnienie
czytelnictwa i korzystania z
nowoczesnych form
198
edukacyjnych (e-learning,
komputerowe programy
edukacyjne, Internet jako źródło
wiedzy)
Cel szczegółowy
S 1.16. Zahamowanie procesu
odpływu wykształconej i
uzdolnionej młodzieŜy oraz
specjalistów z miasta.
199
Cel szczegółowy
S 1.17. Stworzenie moŜliwości
zatrudnienia w mieście i szans
awansu dla najlepiej
wykształconych osób.
Cel strategiczny
S 3. Osiągnięcie wysokiego
stopnia świadomości
obywatelskiej i tolerancji w
200 społeczeństwie oraz identyfikacji
jednostek z samorządem.

201

Cel szczegółowy
S 3.1 Zbudowanie w
społeczeństwie świadomości
przynaleŜności do wspólnoty
samorządowej jako wspólnoty
celów i interesów.

Promocja Internetu oraz
nauczania komputerowego i
rozwój programów opartych na
nowoczesnych formach
edukacyjnych
 - promocja szkoleń
internetowych na „Regionalnym
Warsztacie”
Promowanie najzdolniejszej
młodzieŜy – stypendia, staŜe dla
najlepszych absolwentów
- organizacja konkursu „Wygraj
szansę – staŜ dla ostrowieckich
absolwentów”

Prezes ARL Sp. z o.o.
Programy i inne działania mające
na celu wzrost poziomu
identyfikacji jednostek z
samorządem oraz cementujące
wspólnotę samorządową
 - przeprowadzenie ankiety
dotyczącej oceny sposobu
działania władz lokalnych i
Urzędu Miasta
Promowanie dialogu i współpracy
pomiędzy instytucjami
publicznymi, a sektorem
prywatnym oraz pozarządowym
 - organizowanie spotkań
lokalnych przedsiębiorców z
Prezydentem Miasta
SUMA

997 185,27 zł
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OGÓŁEM
19 934 522,00 zł

BUDśET GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
I SPÓŁKI

9 913 690,31 zł

10.04.2008

Naczelnik Wydziału Rozwoju
i Promocji Gospodarczej
podpis Koordynatora Zespołu ds.
Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

data
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