
AUTOPOPRAWKA nr 2 

do projektu uchwały Rady Miasta Szczecin Nr  217/20  w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025 

 

Autopoprawka nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Szczecin nr 217/20 w sprawie 

uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025 wprowadza 

następujące zmiany w załączniku: 

 
1. Zwiększenie na działaniu „SBO 2020 – Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie 

przychodni TOZ” w ramach zadania „Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni 
TOZ” 
cel: I.3 

dysponent: WOŚr 

nazwa zadania: „Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ” 

kwota w roku 2021: 492 800 zł  

źródło finansowania: własne 

    + 492 800 zł  
  

2. Zwiększenie na działaniu i zadaniu „Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – 
faza I” 
cel: IV.2 

dysponent: WZP 

nazwa zadania: „Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I” 

kwota w roku 2021: 1 008 944 zł   

źródło finansowania: własne  +1 008 994  zł  

 
3. Zwiększenie na działaniu i zadaniu „Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – 

faza I” 
cel: IV.2 

dysponent: WZP 

nazwa zadania: „Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I” 

kwota w roku 2022: 1 483 740 zł   

źródło finansowania: własne  +1 483 740   zł  

 
4. Zwiększenie na działaniu i zadaniu „Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – 

faza I” 
cel: IV.2 

dysponent: WZP 

nazwa zadania: „Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I” 

kwota w roku 2023: 11 536 586 zł   

źródło finansowania: własne  + 11 536 586 zł  

 

 

 

 



5. Zwiększenie na działaniu i zadaniu „Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – 
faza I” 
cel:  IV.2 

dysponent: WZP 

nazwa zadania: „Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I” 

kwota w roku 2021: 691 057 zł   

źródło finansowania: dotacja  + 691 057 zł  

 

6. Zwiększenie na działaniu i zadaniu „Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – 
faza I” 
cel:  IV.2 

dysponent: WZP 

nazwa zadania: „Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I” 

kwota w roku 2022: 1 016 261 zł   

źródło finansowania: dotacja  + 1 016 261 zł  

 

7. Zwiększenie na działaniu i zadaniu „Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – 
faza I” 
cel: IV.2 

dysponent: WZP 

nazwa zadania: „Zielone transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I” 

kwota w roku 2023: 21 463 415 zł   

źródło finansowania: dotacja  + 21 463 415 zł  

 
8. Zwiększenie na działaniu „Modernizacja pomostów” w ramach zadania „Modernizacja 

Centrum Żeglarskiego” 
cel: II.3 

dysponent: WS 

nazwa zadania: „Modernizacja Centrum Żeglarskiego” 

kwota w roku 2021: 1 744 117 zł 

źródło finansowania: własne 

+ 659 117 zł  
  

9. Zwiększenie na działaniu „Rozbudowa Obiektów” w Centrum Żeglarskim na zadaniu 
„Modernizacja Centrum Żeglarskiego” 
cel: II.3 

dysponent: WS 

nazwa zadania: „Modernizacja Centrum Żeglarskiego” 

kwota w roku 2021: 1 744 117  zł  

źródło finansowania: własne 

+ 185 000 zł  
 
 
 
 
 

  



10. Zwiększenie na działaniu „Modernizacja dachu budynku szatniowo-socjalnego przy ul. 
Topolowej” na zadaniu „Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych”  
cel: I.3 

dysponent: WS 

nazwa zadania: „Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych” 

kwota w roku 2021: 2 190 000  zł  

źródło finansowania: własne  

+ 95 000 zł  
 

11. Zwiększenie na działaniu i zadaniu „Budowa hali tenisowej przy al. Wojska Polskiego” 
cel: I.3 

dysponent: WS 

nazwa zadania: „Budowa hali tenisowej przy al. Wojska Polskiego” 

kwota w roku 2021: 1 721 160 zł  

źródło finansowania: własne 
          +221 160  zł 
 

12. Zwiększenie na działaniu i zadaniu „Budowa zespołu boisk przy ul. Bandurskiego” 
cel: I.3 

dysponent: WS 

nazwa zadania: „Budowa zespołu boisk przy ul. Bandurskiego” 

kwota w roku 2021: 5 627 700 zł  

źródło finansowania: własne 
          + 1 902 700  zł 
 

13. Zwiększenie na działaniu „Budowa chodnika – łącznik ulic: Pelikana - Kukułeczki” w ramach 

zadania „Program budowy i modernizacji chodników” 

cel: IV.2 

dysponent: WGK 

nazwa zadania: „Program budowy i modernizacji chodników” 

kwota w roku 2021:  5 635 612 zł  

źródło finansowania: własne 
          + 80 000  zł 
 

14. Zwiększenie na działaniu i zadaniu „Modernizacja nabrzeży miejskich” 

cel: I.2 

dysponent: WGK 

nazwa zadania: „Modernizacja nabrzeży miejskich” 

kwota w roku 2021:  800 000 zł  

źródło finansowania: własne 
          + 600 000  zł 
 
 
 
 
 



15. Zwiększenie na działaniu „Budowa chodnika wraz z oświetleniem drogi wewnętrznej na 

odcinku od ul. Bandurskiego do PP 14” w ramach zadania „Program budowy i modernizacji 

chodników” 

cel: IV.2 

dysponent: WGK 

nazwa zadania: „Program budowy i modernizacji chodników” 

kwota w roku 2021:  5 635 612 zł  

źródło finansowania: własne 
          + 20 000  zł 
 
 

16. Zwiększenie na działaniu „Inwestycje związane z bieżącym  funkcjonowaniem ZDiTM”   

w ramach zadania „Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM” 

cel: IV.2 

dysponent: WGK 

nazwa zadania: „Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM” 

kwota w roku 2021:  1 988 600 zł  

źródło finansowania: własne 
          + 350 000  zł 
 

17. Zmniejszenie na działaniu i zadaniu „Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei 

Wojska Polskiego” 

cel: II.3 

dysponent: WGK 

nazwa zadania: „Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego” 

kwota w roku 2021:  0 zł  

źródło finansowania: własne 
          - 18 450  zł 
 

18. Zwiększenie na działaniu i zadaniu „Program małych ulepszeń rowerowych” 

cel: IV.2 

dysponent: WGK 

nazwa zadania: „Program małych ulepszeń rowerowych” 

kwota w roku 2021:  250 000 zł  

źródło finansowania: własne 
          + 250 000  zł 
 

19. Zwiększenie na działaniu „Przebudowa Kąpieliska Dąbie” na zadaniu  „Modernizacja i 

wyposażenie kąpielisk”  

cel: I.2 

dysponent: WGK 

nazwa zadania: „Modernizacja i wyposażenie kąpielisk” 

kwota w roku 2021:   6 750 000 zł  

źródło finansowania: własne 
          + 3 000 000  zł 
 



20. Zwiększenie na działaniu „Budowa zbiornika retencyjnego wraz ze strumieniem 

Żółwinka/Skolwinka” przy ul. Celulozowej na zadaniu Program cieki wodne  

cel: I.1 

dysponent: WGK 

nazwa zadania: „Program cieki wodne” 

kwota w roku 2021: 3 479 00 zł  

źródło finansowania: własne 
          + 29 000  zł 
 

21. Zmniejszenie na działaniu Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: 

przebudowa układu drogowego w obszarze Międzyodrza – WZP  w ramach zadania 

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w 

obszarze Międzyodrza 

cel: IV.2 

dysponent: WZP 

nazwa zadania: „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa 

układu drogowego w obszarze Międzyodrza” 

kwota w roku 2021:  29 014 201 zł  

źródło finansowania: własne 
          - 9 414 611  zł 
 

22. Zmniejszenie na działaniu Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: 

przebudowa układu drogowego w obszarze Międzyodrza – WZP  w ramach zadania 

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w 

obszarze Międzyodrza 

cel: IV.2 

dysponent: WZP 

nazwa zadania: „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa 

układu drogowego w obszarze Międzyodrza” 

kwota w roku 2022: 46 122 969 zł  

źródło finansowania: własne 
          - 1 483 740  zł 
 

23. Zwiększenie na działaniu „Modernizacja chodnika i jezdni w ciągu ul. Krasickiego”  w ramach 

zadania „Program budowy i modernizacji chodników”  

cel: IV.2 

dysponent: WGK  

nazwa zadania: „Program budowy i modernizacji chodników” 

kwota w roku 2021: 5 635 612 zł  

źródło finansowania: własne 
 

 
          + 1 185 000 zł 
 
 
 



24. Zwiększenie na działaniu „Wyjazd z Osiedla Maciejkowe Wzgórze”  w ramach zadania 

„Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników”  

cel: IV.2 

dysponent: WGK  

nazwa zadania: „Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników” 

kwota w roku 2021: 6 485 202 zł  

źródło finansowania: własne 
          + 6 485 202 zł 
 
 
 


