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Prezydent Miasta Marek Materek przedstawił główne założenia projektu
przyszłorocznego Budżetu Miasta Starachowice. Jak podkreśla prezydent
dobra wiadomość jest taka – że nie wzrosną podatki i inne opłaty
uiszczane do kasy miasta przez mieszkańców i podmioty prowadzące
działalność gospodarczą. Więcej będzie inwestycji, głównie remontów i
modernizacji na starachowickich drogach.
- Prace nad przyszłorocznym budżetem trwały kilka miesięcy i gotowy dokument w
wymaganym terminie tj. do 15 listopada trafił do Biura Rady Miejskiej oraz
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dziękuję służbom finansowym a także jednostkom
podległym miastu, które pracowały nad tym projektem. - mówi Prezydent Miasta
Marek Materek - Dokument jest bardzo obszerny, ma ponad 420 stron do tego jest
licząca kilkadziesiąt stron Wieloletnia Prognoza Finansowa. W tych materiałach
zawarte są najważniejsze informacje dotyczące m.in. opłat, jakie będą wnosili
mieszkańcy i przedsiębiorcy do budżetu miasta w roku 2017, a także informacje o
wydatkach m.in. na inwestycje, których będzie zdecydowanie więcej niż w roku
2016 i latach poprzednich. Informacją ważna dla mieszkańców jest również to, że
Gmina Starachowice w przyszłym roku nie planuje podwyższenia podatków i innych
opłat jakie uiszczają mieszkańcy do kasy miasta.
W projekcie budżetu Gminy na 2017 rok planowane dochody ogółem wynoszą:
172.116.104,61 zł. Planowane na 2017 r. wydatki budżetu miasta w wysokości
181.384.845,61 zł obejmują zadania własne gminy, zadania z zakresu administracji
rządowej i inne zadania zlecone gminie, zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej, jak również zadania realizowane na
podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Prognozowany stan długu Miasta Starachowice na koniec 2017 roku wynosi
41.457.992,01 zł, co stanowi 24,09 % planowanych dochodów.
https://www.youtube.com/watch?v=M5QghRtki3s
Źródłem finansowania wydatków majątkowych oprócz środków własnych
są m.in:
środki z Unii Europejskiej: 2. 281.081,52 zł, w tym:
- 425.000 zł na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Starachowicach – etap III”,
- 170.000 zł na zadanie „Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój
terenów zieleni miejskiej w Starachowicach”,
- 851.700 zł na zadanie pn. „Starachowice OD nowa”,
- 834.381,52 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w
Starachowicach”,
-dotacja ze środków budżetu krajowego na dofinansowanie zadania realizowanego
przy udziale środków Unii Europejskiej pn. „Starachowice OD nowa”: 150.300 zł,
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn.
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„Budowa boiska wielofunkcyjnego, mini boiska piłkarskiego, 4-torowej bieżni
prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Armii Krajowej i
boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II w Starachowicach”: 534.500 zł,
kredyt: 6.000.825,52 zł.
Zadania inwestycyjne i remontowe ukierunkowane są na infrastrukturę
drogową.
Planowane wydatki majątkowe na realizację zadań z zakresu dróg publicznych
gminnych wynoszą 13.811.110 zł i dotyczą w szczególności zadania pn.
„Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym
rozwiązaniem odwodnienia” (w 2017 roku w ramach zadania planowana jest
realizacja ul. Moniuszki o długości około 1 400 m oraz ul. Smugowej o długości około
309 m wraz z odwodnieniem),
„Przebudowa ulic osiedla LAS z wykonaniem kanalizacji burzowej” (dotyczy ul.
Jagodowej),
„Przebudowa drogi między garażami w rejonie ulic Majówka, 9 Maja, Lipowa”,
„Przebudowa ul. Miodowej od ul. 6-go Września do ul. Myśliwskiej i ul. Smugowej”,
„Budowa ul. Miodowej na odcinku od ul. Smugowej do ul. Myśliwskiej”,
„Modernizacja pasażu Staffa”,
„Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU – ul. Kilińskiego (I etap PZU –
ul. Czerwonego Krzyża)”
„Budowy ul. Fryderyka Lempe”.
W 2017 roku w szerokim zakresie będą realizowane zadania wynikające z
konsultacji społecznych w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego - w
szczególności drogowe oraz w zakresie infrastruktury sportowej.
Planuje się, że w 2017 roku zostanie zakończony projekt realizowany przy udziale
środków unijnych pn. „Starachowice OD nowa”.
Planuje się, że w 2017 roku zostanie rozpoczęta realizacja zadania inwestycyjnego
współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III”. Obiekty
przewidziane do objęcia projektem to: kompleks budynków oświatowych na Osiedlu
Południe (Szkoła Podstawowa nr 13, Przedszkole Miejskie nr 10, Gimnazjum nr 4,
Hala Sportowa), Przedszkola Miejskie nr 2 i 11, Szkoła Podstawowa nr 9, budynki
socjalne przy ul. Robotniczej 4, ul. Robotniczej 14, ul. Widok 8, budynek Urzędu
Miejskiego. Na realizację zadania ujęto w projekcie budżetu na 2017 r. kwotę
500.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 425.000 zł.
Na rok 2017 zaplanowano zakończenie realizacji zadania pn. „Budowa boiska
wielofunkcyjnego, mini boiska piłkarskiego, 4-torowej bieżni prostej, skoczni do
skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Armii Krajowej i boiska
wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II w Starachowicach” dofinansowanego dotacją
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Na realizację tego zadania planuje się w 2017 roku środki finansowe w wysokości
1.910.400 zł, w tym środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 534.500
zł, środki własne Gminy Starachowice: 1.375.900 zł.
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Występuje konieczność rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej na ten cel zaplanowano na 2017 rok 3.000.000 zł.
Na modernizację targowiska miejskiego w 2017 roku planuje się 500.000 zł. Jest to
inwestycja wieloletnia – do realizacji w latach 2017 – 2018.
W szerokim zakresie będą prowadzone remonty na drogach i chodnikach,
w tym przewiduje się:
- remont miejsc postojowych przy ul. Glinianej vis-a-vis budynku mieszkalnego przy
ul. Kopalnianej,
- utwardzenie terenu działek przy ul. H. Bosaka, ul. Pustowójtówny (przy udziale
SMLW Wanacja),
- remont drogi wewnętrznej przy Przedszkolu Miejskim nr 15, od ul. Na Szlakowisku
do granicy terenu SSM,
- remont chodnika przy ul. Kopalnianej od strony południowej i wschodniej budynku
Nr 7 i 9 wraz z utwardzeniem terenu,
- utwardzenie terenu działek przy ul. Glinianej wzdłuż ogrodzenia Gimnazjum Nr 3
od strony wschodniej,
- remont parkingu przy ul. Leśnej,
- remont chodnika przy budynku Kościelna 27,
- remont chodnika przy ul. Lipowej,
- remont miejsc postojowych przy ul. Zachodniej,
- remont ciągu pieszego przy budynkach wielorodzinnych Staszica 9, Majówka 26b
oraz Majówka 26c,
- remont chodnika wzdłuż ul. Hanki Sawickiej na wysokości ul. Wojska Polskiego,
- remont odcinka ul. Waryńskiego,
- remont ciągu pieszo – jezdnego w ulicy Reymonta,
- remont chodnika w rejonie budynków wielorodzinnych przy ul. Górnej 5 i 5A,
- remont ciągu pieszego przy ulicy Piotra Wysockiego,
remont ciągu pieszego pomiędzy ulicą Mickiewicza a ulicą 1 Maja,
remonty cząstkowe zdegradowanych nawierzchni bitumicznych ulic osiedla Las.
Prezentacja multimedialna założeń projektu Bużetu Miasta Starachowice na rok
2015
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