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Bezrobocie
2014

2015
2016

PaŹdziernik

15,5% 12,8% 10,8%
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rewitalizacja Miasta

Wartość projektu
 2 485 380,00 zł
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Starachowice w modelowej rewitalizacji jako
 jedno z 20 miast z całej Polski

efekty projektu Starachowice Od nowa

- opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji,
- wypracowanie modelowych rozwiązań / działań 
rewitalizacyjnych, które będą wzorem dla innych 

samorządów,
- wzmocnienie partycypacji społecznej,

- przygotowanie dokumentacji pod projekty 
inwestycyjne i społeczne.
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efekty projektu Starachowice Od nowa

Strefa przestrzenna

- przygotowanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji budowlanej:
Pałacyk, osiedle Wzgórze, północna linia brzegowa zbiornika Wodnego Pasternik, Park Miejski, 

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla obszaru Starachowic dolnych, 
-opracowanie dokumentacji budowlanej dla tego obszaru

www.starachowice.eu 6



Modelowa rewitalizacja

Strefa przestrzenna

Osiedle Wzgórze  - działania społeczne, remont budynków, zagospodarowanie przestrzeni
Starachowice dolne – Modernizacja placu dworca, oraz strefy handlowo – usługowej.
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zagospodarowanie zbiornika Wodnego lubianka

nowe oblicze Parku Miejskiego
1 626 092,91 zł
dofinansowanie z Ue
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nowa lubianka
zagospodarowanie zbiornika Wodnego lubianka

1. konkurs architektoniczny 
2. Projekt budowlany - w opracowaniu

3. Wniosek o pozyskanie środków unijnych - w opracowaniu
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Główne osie komunikacyjne
Gmina Starachowice pozyskała w ramach narodowego Programu

Przebudowy dróg lokalnych 2 172 497,00 zł
Ogólna wartość  prac wykonanych dzięki uzyskanemu dofinansowaniu  
                     5 168 317,00 zł 

remont ulic w osiedlu Brazylia wraz z przebudową
infrastruktury technicznej ulic : 
Polnej, Przeskok, zaułek.

W tym dofinansowanie z narodowego Programu
Przebudowy dróg lokalnych 383 355,00 zł

koszt realizacji 1 092 165,00 zł 
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inwestycja uzyskała dofinansowanie 
w ramach programu wieloletniego pn. “Program rozwoju

 Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na luty 2016-2019” 
Wysokość uzyskanego dofinansowania 1 789 142,00 zł

Przebudowa i budowa ulic w południowej części 
miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia

koszt inwestycji  4 076 152,00 zł
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remont ulic w osiedlu Brazylia
wraz z przebudową infrastruktury technicznej ulic:

 Polnej, Przeskok, zaułek.

koszt realizacji 1 092 165,00  zł 
w tym dofinansowanie z narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych – 383 355,00 zł
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Przebudowa i budowa ulic
wraz z przebudową infrastruktury technicznej ulic:

 Polnej, Przeskok, zaułek.
w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem 

odwodnienia.

koszt inwestycji to  4 076 152,00 zł
inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju Gminnej i 

Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” ok. 1 789 142,00 zł
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Przygotowania do remontu ulic: Przebudowa ul. Miodowej i Smugowej 
Stanisława Moniuszki (od ul. Południowej do jana Pawła 

ii) i Smugowej (od ul. Moniuszki do ul. Wiejskiej)

Wartość projektu - 13 508 348,00 zł
inwestycja znajduje się na 10 miejscu listy podstawowej gwarantującej dofinansowanie 

w ramach rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej 2014 – 2020. 
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Przebudowa ul. Miodowej i Smugowej 
( na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Żytniej), realizacja 2017 r.

Wartość projektu – 7 093 037,00 zł 
Wnioskowana wysokość dofinansowania – 3 mln. zł 

inwestycja znajduje się na 5 pozycji listy rezerwowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju 
Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej 2014 – 2020.
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drogi gruntowe – do przebudowy
Harmonogram remontu dróg gminnych

Parcelowa – inwestycja została zrealizowana
Mieszała- inwestycja została zrealizowana

jagodowa – ponowny przetarg zostanie ogłoszony w 2017 roku
Majówka (garaże) – wykonana została dokumentacja, przetarg zostanie ogłoszony w 2017 roku

Fryderyka lempe – zlecono wykonanie dokumentacji
Piaskowa- wykupiono teren pod inwestycję, wykonana została dokumentacja

Staropolska – dokumentacja będzie gotowa w 2017 roku
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Projekt i budowa ul. Parcelowej 
zakres wykonanych prac obejmował wykonanie 

nawierzchni z kostki brukowej na długości 486 mb 
wraz z wjazdami do posesji 

koszt projektu - 320 774,00 zł 
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remont nawierzchni ul. Mieszała
odcinek i, ii, iii, oraz ul. Bema realizowany w ramach

 zadania w budżecie pn. „Ulepszenie nawierzchni 
ul. Mieszała”

Łączny koszt - 532 214,00 zł
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Mieszkańcy decydują

164 - projekty zgłoszono do realizacji w ramach
 Budżetu Obywatelskiego w latach 2014-2016

liczba projektów zrealizowanych lub zaplanowanych 
do realizacji:

35 – w ramach Budżetu Obywatelskiego
19 – w ramach Budżetu Miasta
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Plac rekreacyjno – Sportowo – Wypoczynkowy
przy ul. zakładowej

W ramach i etapu zgłoszonego do realizacji w 2014 roku  zagospodarowano plac o powierzchni 1650m² 
przy ul. zakładowej

koszt realizacji inwestycji to 268 tys. 501 zł.
etap ii zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015/2016

Środki przeznaczone na powyższe przedsięwzięcie wynoszą 206.500 zł. Wykonano dokumentację za 
4.000 zł. realizacja inwestycji zaplanowana jest w roku 2017.
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remont ulicy gen. józefa dwernickiego 
zadanie wprowadzone do budżetu gminy w 2015 r. w ramach 

Budżetu Obywatelskiego. Wykonano  drogę o długości 263,17 m i 
chodniki o powierzchni 736 m2.

Łączny koszt inwestycji -  296 275,00 zł 
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Budowa systemu monitoringu wizyjnego 
Montaż kamer monitoringu miejskiego przy ul. Granicznej, 

kopalnianej oraz ul. złotej.

koszt inwestycji  312 000 380,00 zł
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Między wieżowcami wraz z odwodnieniem 
wyremontowany odcinek, to droga wewnętrzna o długości 

173mb. biegnąca przez osiedle bloków mieszkalnych 
Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, łącząca główny ciąg 

ul. Wojska Polskiego z ul. Bajana.

koszt inwestycji   233 050,00 zł 

remont  ul. Wojska Polskiego 
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25 - projektów inwestycji zostało zgłoszonych do realizacji w ramach
 Programu inicjatyw lokalnych w latach 2015 - 2016

21 - projektów zostało zrealizowanych
445 862,00 zł - wartość całkowita zrealizowanych inwestycji 

341 039,00 zł – wysokość nakładów poniesionych przez Gminę Starachowice
104 823,00 zł – wysokość nakładów poniesionych przez Wnioskodawców
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remont ul. Powstania Styczniowego os. Michałów 
W ramach przedsięwzięcia wykonano 105 metrów drogi. 

Wnioskodawcą był jeden z mieszkańców ulicy.

 koszt inwestycji to 78 237,00 zł 
Wkład Gminy Starachowice – 58 678,00 zł 

Udział Wnioskodawcy – 19 559,00 zł
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Budowa drogi przy ul. konstytucji 3 Maja 29 

W ramach inwestycji wybudowano 70 m drogi wraz z chodnikiem .
Wnioskodawcą było  Stowarzyszenie „nasz Wspólny dom”. 

 Łączny koszt to  53 874,00  zł 
Wkład Gminy Starachowice to 40 405,00 zł

 Udział Wnioskodawcy to 13 468,00 zł
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Budowa drogi przy ul. konstytucji 3 Maja 29 Utworzenie profesjonalnej cyfrowej pracowni 
językowej w Gimnazjum nr 4

W ramach inwestycji powstało 16 stanowisk wraz z wyposażeniem.  
Wnioskodawcą była rada rodziców przy Gimnazjum nr 4. 

Łączny koszt to 39 947,00 zł 
Wkład Gminy Starachowice to 29 947,00 zł Udział 

Wnioskodawcy to 10 000,00zł

27www..starachowice.eu



W ramach pierwszej edycji tego programu zgłoszonych 
zostało do realizacji 6 wniosków.

187 418,00 zł – łączna wartość złożonych projektów
4 projekty - zostały zrealizowane w roku 2016 

127 240 ,00 zł – łączna wartość zrealizowanych projektów 
95 430,00 zł – wysokość nakładów poniesionych przez Gminę Starachowice 

31 810,00 zł – koszty poniesione przez Wnioskodawców
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Wykonano z betonowej kostki brukowej 10 stanowisk 

postojowych o łącznej powierzchni około 145 m2, oraz remont chodnika około 14 m2.

Wykonanie miejsc postojowych 
ul. kościelna 45

Łączny koszt to 37 380,00 zł 
Wkład Gminy Starachowice to 28 035,00 zł 

Udział Wnioskodawcy to 9 345,00zł
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termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
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termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

etap ii

6 389 273,00 zł – koszt ogólny inwestycji

5 091 192,00 zł – wysokość dofinansowania uzyskanego z 

regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

1 272 798,00 zł – wysokość wkładu własnego Gminy Starachowice
termomodernizacja objęła 7 placówek oświatowych: 

Szkołę Podstawową nr 1, Szkołę Podstawową nr 2, Szkołę Podstawową nr 6 oraz Przedszkole Miejskie nr 6, Przedszkole Miejskie nr 13,

 Przedszkole Miejskie nr 14 i Przedszkole Miejskie nr 15.

 inwestycja obejmowała wymianę instalacji c.w.u i c.o. wraz z grzejnikami, stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, 

dachów i fundamentów oraz wykonanie prac dodatkowych i uzupełniających związanych z termomodernizacją.
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Szkoła Podstawowa nr 6
koszty termomodernizacji - 1 164 887,00 zł

kwota dofinansowania 825 282,00 zł
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Przedszkole Miejskie nr 14
koszty termomodernizacji - 546 910,00 zł

kwota dofinansowania 412 404,00 zł
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nowa infrastruktura sportowa
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Budowa kompleksu sportowego 
przy Szkole Podstawowej nr 12 

inwestycja obejmowała budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią, do 

gry w piłkę ręczną, tenisa, siatkówki oraz dwa boiska do gry w koszykówkę. 

Powstała także bieżna. Obiekt jest monitorowany. 

całkowity koszt inwestycji: 659 780,00 zł
Wysokość dofinansowania uzyskanego z Ministerstwa Sportu i turystyki ze środków

 Funduszy rozwoju kultury Fizycznej (27,3%): 178 300,00 zł.
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Budowa boisk wielofunkcyjnych w Starachowicach
2 528 799,00 zł - Wartość całość inwestycji

834 500,00 zł - Wysokość dotacji uzyskana z Ministerstwa Sportu i turystyki 

Przy Gimnazjum nr 4 w Starachowicach trwa budowa ogólnodostępnego boiska. Obiekt z nawierzchnią z tworzywa sztucznego o

 powierzchni 17 na 30 metrów został zaprojektowany do uprawiania siatkówki i koszykówki. Boisko będzie ogrodzone i oświetlone, 

a jego teren odwodniony.  Przy Szkole Podstawowej nr 10 powstaje boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 54,5 m na 22 m 

zawierające funkcje boiska do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, tenisa, koszykówki oraz mini boisko do piłki nożnej, rzutnia do pchnięcia 

kulą, bieżnia sprinterska, skocznia w dal, plac rekreacyjny dla klas 0-3. teren zostanie odwodniony, ogrodzony i oświetlony.
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Budowa boisk wielofunkcyjnych w Starachowicach
rekreacja i wypoczynek 
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nowe siłownie plenerowe i place zabaw 
Wybudowano siłownie plenerowe przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz obok budynku 

krytej Pływalni.  W ramach tego zadania powstały również place zabaw przy 

Szkole Podstawowej nr 1 oraz przy ul. Harcerskiej. 

266 818,00 zł – całkowita wartość projektu.

88 000,00 zł – Wysokość dofinansowania uzyskanego z

 Ministerstwa Sportu i turystyki 2014 – 2020.
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Street Workout Park

W ramach programu Starachowice Bezpieczne w praktyce etap ii powstał Street 

Workout Park na Placu Pod Skałkami.

 W trzeciej edycji  wzbogaci się on o nowe urządzenia, a kolejny  Street Workout Park 

stanie na placu rekreacyjnym na placu przy ul. Pustowójtówny.
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Polityka mieszkaniowa
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Budynek wielorodzinny
przy ul. Ostrowieckiej

2 000 000,00 zł – całkowity koszt inwestycji

585 000,00 zł -  Wysokość dofinansowania uzyskanego z Banku Gospodarstwa krajowego. 

W ramach tego przedsięwzięcia przy ul. Ostrowieckiej powstał trzykondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 

1 119 m2, z 34 mieszkaniami, o średniej powierzchni 28,20 m2. 

W sąsiedztwie obiektu wykonano miejsca parkingowe oraz plac zabaw dla dzieci.
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Program odpracowania zaległości czynszowych Współpraca z Sądem rejonowym

6 osób zgłosiło się do odpracowania zaległości czynszowych
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Program odpracowania zaległości czynszowych Współpraca z Sądem rejonowym

6 osób zgłosiło się do odpracowania zaległości czynszowych

w zakresie prac społecznie użytecznych

125  osób świadczyło pracę na rzecz miasta na skutek wyroków 
Sądu rejonowego 
w Starachowicach

255  osób będzie uczestniczyło w pracach na rzecz miasta 
w 2017 roku.
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Polityka Senioralna
Polityka senioralna prowadzona w Gminie Starachowice to szereg działań oraz 
programów mających na celu poprawę jakości życia starachowickich seniorów. 

W celu kreowania i realizowania polityki senioralnej w Urzędzie Miejskim 
powołany został zespół ds. Polityki Senioralnej.

za podjęte działania Starachowice wyróżnione zostały certyfikatem
 “Gmina Przyjazna Seniorom”.
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Senior WiGOr
W  2015 r Starachowice otrzymały, najwyższą w województwie, dotację w wysokości 262 000,00 zł 

na utworzenie dziennego domu Senior-WiGOr w którym  opiekę i pomoc znalazło 30 seniorów
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Starachowicka karta Seniora 60+
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Program wystartował 
4 maja 2016 roku 
59 Partnerów
Ponad 2000 wydanych kart
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klub Seniora “Manhattan”
działający przy dziennym domu Senior-WiGOr w Starachowicach

zajęcia rekreacyjno -sportowe : gimnastyka, joga, gra w Bule, gra w tenisa stołowego, turnieje, konkursy sprawnościowe, 

wycieczki piesze i autokarowe. działalność świetlicowa: gra w BinGO, gry karciane, gry świetlicowe, rękodzieło, zajęcia kulinarne

Spotkania kulturalno- artystyczne: Bale dla seniorów, dni seniora, spotkania z okazji świąt, pogadanki, wspólne wyjścia do kina, 

wyjazdy do teatru, wystawy prac seniorów, wspólne śpiewy, spotkania przy herbatce, majówki senioralne, nauka samoobrony,

spotkania profilaktyczne
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Siedziba dla 

Uniwesytetu trzeciego Wieku i rady Seniorów
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Starachowice Bezpieczne w Praktyce Północno - zachodnia obwodnica Starachowic
kurs bezpieczeństwa ochrony osobistej dla 60 mieszkańców Starachowic. 

kurs obejmował : techniki samoobrony , minimalizowanie zagrożenia przy ataku terrorystycznym , strzelanie ,

 pomoc przedmedyczna , bezpieczeństwo podczas klęsk żywiołowych. 

zakup specjalistycznej przyczepy ratowniczej dla Harcerskiej Grupy ratowniczej Starachowice i włączenie jej w 

charakterze jednostki wspierającej w System Państwowego ratownictwa Medycznego jako element budowania 

lokalnego systemu bezpieczeństwa.

zakup syreny alarmowej , powstanie Senior Patrolu, nowe urządzenia siłowni plenerowej pod Skałkami.
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Północno - zachodnia obwodnica Starachowic

inwestycja realizowana przez Świętokrzyski zarząd dróg Wojewódzkich. 

Wykonana została koncepcja zadania w 2017 roku, według zapowiedzi, zostanie ogłoszony przetarg na realizację 

przedsięwzięcia w trybie zaprojektuj i zbuduj.
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Poprawa estetyki miasta
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konsultacje społeczne Urząd Przyjazny Mieszkańcom
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Urząd Przyjazny Mieszkańcom

Punkt informacyjno - kontaktowy PGe

 czynny 

w każdą drugą i czwartą środę miesiąca 

od 9.00 -15.00

Punkt informacyjno - kontaktowy PGe

 czynny 

w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca 

od 10.00 -15.00
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nowa strona internetowa
www.starachowice.eu
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Wyniki Finansowe Spółek

59www..starachowice.eu



64.2002014

2014

2015

2016

37.137
spadek 
50,5 %

spadek 
30,9%

2014 rok – 215 447,00 zł 

2015 rok – 865 015,00 zł

31.800

158.678

113.202

109.595

*w wypadku zec i PWik wynagrodzenie zarządu bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów za urlop

zysk netto osiągnięty przez zakład energetyki cieplnej:

2015

2016

rada nadzorcza 
zec 

zarząd 
zec 
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2014 rok – 215 447,00 zł 

2015 rok – 865 015,00 zł
2014 rok – 190 999,00 zł

2015 rok – 2 155 597,00 zł
*w wypadku zec i PWik wynagrodzenie zarządu bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów za urlop

zysk netto osiągnięty przez PWik:

56.8022014

2014

2015

2016

37.282
spadek 
34,5%

spadek 
55%

37.201

355.203

152.864

159826

*w wypadku zec i PWik wynagrodzenie zarządu bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów za urlop

2015

2016

rada nadzorcza 
PWik 

zarząd 
PWik 
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50.4002014

2014

2015

2016

31.075
spadek 
35.7 %

spadek 
35,4%

32.400

120.864

110.519

78.033

2015

2016

zarząd 
Mzk 

rada nadzorcza 
Mzk

zarząd 
StBS 

rada nadzorcza 
StBS

2014 rok – 1 476 214,00 zł

2015 rok – 1 719 099,00 zł
zysk netto osiągnięty przez Mzk:
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18.0002014

2014

2015

2016

8.100
spadek 
64,1 %

spadek 
30,9%

6.450

122.000

87.200

87.600

2015

2016

zarząd 
StBS 

rada nadzorcza 
StBS

2014 rok – 27.709,00 zł

2015 rok – 85 828,00  złzysk netto osiągnięty przez StBS:
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dziękuję za uwagę
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