
2.1.14. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

Plan po 
zmianach Wykonanie Wsk.%

Wspieranie przedsiębiorczości 140 200 118 687 84,7
Dysponent części budzetowej:
 - Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości 91 200 82 328 90,3

Konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców 30 000 30 000 100,0

Udział w projektach wspierających przedsiębiorczość 5 600 5 600 100,0

Pozostałe wydatki 55 600 46 728 84,0
Zaplanowaną kwotę wydatkowano na:
 - zakup wydawnictw, 189
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Klasyfikacja wydatków:
 - rozdziały: 71095, 75095

Dysponent części budzetowej:
 - Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta 49 000 36 359 74,2

Klasyfikacja wydatków:
 - rozdział: 71095

60 000 60 000 100,0
Dysponent części budzetowej:
 - Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości

50 000 50 000 100,0

10 000 10 000 100,0

Klasyfikacja wydatków:
 - rozdział :71095

Środki finansowe zostały przeznaczonena organizację konferencji dot. rozwoju
lokalnego, opracowaniePlanu Rozwoju Lokalnego, druk ogłoszeń dotyczących
prac nad Planem Rozwoju Lokalnego, opracowanie referatu dot. dalszych
kierunków rozwoju Miasta Szczecina.

W zakresie przygotowania studentów i absolwentów środki przeznaczono na:
organizację szkoleń, warsztatów, spotkań mających na celu przekazanie
studentom i absolwentom merytorycznych i praktycznych informacji
dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także pomoc 
studentom w realizacji ich pomysłów i inicjatyw związanych z działalnością
gospodarczą.

 - współfinansowanie wykonania "Raportu dotyczącego powierzchni 
   handlowych w Szczecinie pod kątem rewitalizacji Miasta",
 - wykonanie hologramów do oznakowania taksówek,
 - wykonanie nalepek Herbu Miasta,
 - organizacja Forum gospodarczego i Jarmarku bożonarodzeniowego.

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i 
absolwentów do prowadzenia działalności 
gospodarczej na rynku UE

Zadanie realizowane przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju
Gospodarczego ma na celu przygotowanie polskich przedsiębiorców do
prowadzeniadziałalności gospodarczej w Unii Europejskiej. W ramach projektu
Stowarzyszenie zapewnia m.in. serwis informacyjny, uczestniczy w
programach dotyczących pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw,
organizuje imprezy wspierające rozwój przedsiębiorczości, kojarzy podmioty
zainteresowane współpracą inwestycyjną, handlową i produkcyjną.

Wyszczególnienie

Zadanie realizowało Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju
Gospodarczego, poprzez organizację cyklu konferencji i szkoleń dla
przedsiębiorców z zakresu prawa gospodarczego, lokalnego, unijnego, pomocy
publicznej i dostępu do środków pomocowych Unii Europejskiej.

Wydatkowana kwota została przeznaczonana wykonanie "Raportu badaniaw
obszarze stanu nasycenia handlu i usług w Szczecinie" w ramach udziału
Gminy Miasto Szczecin w 6. Programie Badawczym UE w obszarze Rozwoju
Handlu i Usług. 

 - zakup wyposażenia (cyfrowy aparat fotograficzny i dalmierz) do 
   przeprowadzenia inwentaryzacji reklam umieszczonych na mieniu 
   komunalnym,
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472 656 472 397 99,9
Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Organizacyjny

     Składki związane z przynależnością Miasta Szczecina do:
     - Związku Miast Polskich,
     - Związku Miast i Gmin Morskich,
     - Unii Metropolii Polskich,
     - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
     - Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji,
     - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
     - Związku Miast Gmin Nadodrzańskich.

Klasyfikacja wydatków:
 - rozdział :75095

Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza 1 216 880 1 184 575 97,3
Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta

W 2005 roku poniesione zostału wydatki na następujące zadania:

Klasyfikacja wydatków:
 - rozdziały 75023

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych 168 017 166 599 99,2

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych

 - koszty dokumentacji uzupełniającej

Klasyfikacja wydatków:
 - rozdziały: 75095

Opracowania danych statystycznych 49 000 48 216 98,4

Dysponent środków budżetowych:
 - Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta

 - wykonanie grafiki wystawienniczej Expand 2000, 
 - wykonanie opracowania dotyczącego zagospodarowania terenu po Gontynce,

 - opracowanie i druk publikacji "Almanach 2005",
 - wykonanie filmu promującego Szczecin na płycie CD,
 - organizacja debaty na temat "Szczecin przyjazny...",
 - organizacja "Pikniku nad Odrą", "Pikniku z Trójką",
 - prowadzenie kampanii reklamowej i bilbordowej o Szczecinie.

 - przeprowadzenie badań naukowych dot, możliwości inwestycyjnych w Szczecinie i promocji 
   gospodarczej Miasta,

Zabezpieczone w planie środki przeznaczone zostały na: 

 - druk lub zakup materiałów promocyjnych,

 - udział miasta w targach nieruchomości w Berlinie, "Bud-Gryf 2005" w Szczecinie, w 
   Warszawie;   w "dniach Województwa Zachodniopomorskiego" w Policach, w Kaliningradzie, 
   w Torgelow,  w Pasewalku, Real-Erxpo w Monachium, w spotkaniu międzynarodowym 
   w  Rostocku,

 - uczestnictwo przedstawicieli władz Miasta na targach nieruchomości w Cannes we Francji,

 - druk ofert inwestycyjnych w prasie ogólnopolskiej i branżowej,
 - wykonanie raportów o firmach polskich i zagranicznych, 

Opłata składek z tytułu przynależności miasta do 
związków i stowarzyszeń

Opracowania danych statystycznych, ekspertyzy, opinie i analizy,

 - przygotowanie dokumentacji technicznej dla projektów przewidzianych do dofinansowania 
   z preferencyjnych zewnętrznych źródeł finansowych, dla których nie zabezpieczono środków
   w merytorycznych jednostkach UM

Oszczędność wydatków wynika z braku konieczności realizacji dodatkowych opracowań do
wniosków aplikacyjnych. Ich sporządzaniemmiały zajmować się osoby fizyczne na podstawie
zawartych z Miastem umów zleceń.
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Klasyfikacja wydatków:
 - rozdziały 71095

Ocena  ratingowa  Miasta 200 000 194 138 97,1

Dysponent środków budżetowych:
 - Wydział Księgowości

Klasyfikacja wydatków:
 - rozdziały 71095

Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu 3 031 990 3 031 559 100,0

Dysponent części budzetowej:
 - Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości

W roku 2005 r. w Powiatowym Urezędzie Pracy poniesiono następujące wydatki:
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 2 226 692 2 226 271 100,0
z tego:
Wynagrodzenia osobowe: 1 749 228 1 749 228 100,0

        - wypłaty nagród jubileuszowych                                                                   
        - odprawy emerytalne                                                                                       

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 105 563 105 563 100,0

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 370 601 370 180 99,9
- składki na ubezpieczenia społeczne 
- składka na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe 1 300 1 300 100,0
 - umowy o dzieło

Pozostałe wydatki bieżące: 805 298 805 288 100,0

Zakup materiałów i wyposażenia 131 104 131 102 100,0
- materiały biurowe
 - paliwo
 - prenumerata czasopism i  książek
 - pozostałe

Zakup usług  pozostałych 575 031 575 031 100,0
 - utrzymanie urzędu
 - utrzymanie samochodu
 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe
 - szkolenie, kursy, dokształcanie pracowników

Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 408 6 408 100,0

Zakup usług remontowych 12 876 12 868 99,9
 - naprawa i konserwacja maszyn  i urządzeń biurowych

 Podróże służbowe krajowe 19 563 19 563 100,0
  - delegacje krajowe
  - bilety MZK
  - ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych

Głównym zadaniem ratingu jest poinformowanieobecnych i przyszłych inwestorów, krajowych
jak i zagranicznycho wiarygodności i wypłacalnościmiasta. Posiadanieratingu, oprócz walorów
promocyjnych, zapewnia niższe koszty emisji obligacji komunalnych lub obsługi kredytów.
Ratingu Miasta Szczecina dokonują od 1998 r. Standard & Poor's, Fitch Ratings, które należą
do najbardziej renomowanych i największych agencji ratingowych na świecie.

 - pozostałe usługi: utrzymanie systemu Q - MATIC, konwojowanie gotówki, 
   wyrób pieczątek,  ogłoszenia w prasie, wykonanie druków i informatorów 
   badania okresowe pracowników, ekspertyzy likwidowanego sprzętu, 
   doradztwo BHP, koszty wdrożenia systemu ISO, pomiary
   techniczne, obsługa strony internetowej, zakup biletów dla osób 
   bezrobotnych, itp..

-  wynagrodzenia wg angaży    
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 Różne  opłaty i składki 2 184 2 184 100,0
  - ubezpieczenie samochodu służbowego

 Odpisy na  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 744 54 744 100,0

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 388 3 388 100,0
 - udział Powiatowego Urzędu Pracy w arbitrażu dotyczącym Europejskiego Funduszu Społecznego

Klasyfikacja wydatków:
 - rozdział : 85333

23 000 23 000 100,0

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości

Klasyfikacja wydatków:
rozdział :85333

5 361 743 5 299 171 98,8OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO

Kwota 23 000 zł została poniesiona na realizację programu "Lokalna inicjatywa rynku pracy" i
stanowiławkład własny PowiatowegoUrzędu Pracy w Szczecinie do projektu, realizowanegowe
współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.
Środki wykorzystano na przeprowadzenie badań dotyczących budowy bazy informacji o
lokalnych instytucjach rynku pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego, analizy
potencjału lokalnych partnerów rynku pracy, prace studyjne i przykładowe projekty dotyczące
lokalnego rynku pracy dla Miasta Szczecin.

Program międzynarodowy - Lokalna inicjatywa 
rynku pracy


