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Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym 
prezydent miasta co roku, do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Miasta Raport o Sta-
nie Gminy. Dokument ten służy podsumowaniu działalności prezydenta miasta 
w roku poprzednim. 

Przygotowując Raport o Stanie Gminy skupiliśmy się na realizacji strategii, programów, uchwał 
Rady Miasta oraz budżetu obywatelskiego, prezentując stan w tym zakresie za rok 2018. 
Przedstawiliśmy także najważniejsze informacje dotyczące miasta oraz główne działania 
i inwestycje związane z jego rozwojem. Podstawowym założeniem dotyczącym pracy nad 
Raportem, było stworzenie dokumentu syntetycznego i przystępnego. Wyselekcjonowaliśmy 
te dane i informacje, które należy uznać za kluczowe dla zobrazowania kondycji i stanu miasta 
oraz zrozumienia najważniejszych zjawisk i kierunków rozwoju stolicy Pomorza Zachodniego. 

Niniejszy dokument powstał z myślą o uzupełnieniu istniejących już branżowych opraco-
wań przedstawiających funkcjonowanie miasta. Takie podejście ma na celu jeszcze lepsze 
poznanie mocnych stron Szczecina oraz tych obszarów, którym należy poświęcić więcej 
uwagi i wsparcia. 

Wyrażam przekonanie, że Raport będzie stanowił źródło wiedzy o naszym mieście, meryto-
ryczną bazę danych do dyskusji nad kondycją i rolą miasta w otoczeniu, a przede wszystkim 
pretekst do poszukiwania jak najlepszych rozwiązań służących zrównoważonemu rozwo-
jowi Szczecina.

Zachęcam Państwa do lektury Raportu i konstruktywnej dyskusji.

Piotr Krzystek

Prezydent  Miasta Szczecin



4

SZCZECIN | 2018 RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SZCZECIN

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. DEMOGRAFIA

Szczecin w 2018 r. był zamieszkiwany przez 403,3 tys. osób, z czego 52,5% stanowiły kobiety, 
a 47,5% mężczyźni (dane GUS), co klasyfikuje miasto na 7 pozycji w Polsce. Liczba mieszkań-
ców Szczecina z roku na rok jest nieznacznie niższa – średnioroczne tempo spadku populacji 
miasta w latach 2015-2018 wyniosło około 0,2%. Według najnowszych dostępnych prognoz 
GUS, obejmujących lata 2015-2050, spadek liczby mieszkańców będzie w najbliższych 
dekadach dotyczył zarówno populacji całego kraju, jak i większości dużych miast w Polsce. 
Zgodnie z tą prognozą Szczecin w 2030 r. będzie zamieszkiwany przez 382 tys. osób., zaś  
w 2050r. już tylko przez 340 tys. osób.

W 2018 r. średni wiek mieszkańców wynosił 43,5 lat i jest nieznacznie większy od średniego 
wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większy  od 
średniego wieku mieszkańców całej Polski. Największą reprezentację posiadały dwie grupy 
wiekowe – osoby w wieku około 35 lat oraz 65 lat. 

Według danych Urzędu Stanu Cywilnego w ostatnich trzech latach Szczecin odnotował 
przyrost naturalny w wysokości 3,2‰. Niestety zjawisko to ma tendencje malejącą ze względu 
na systematyczny wzrost liczby zgonów oraz mniej więcej stałą liczbę urodzeń. 

 

Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2018 r. 
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Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem ogólnopolskim, które dotyczy również stolicy 
Pomorza Zachodniego. W odniesieniu do Szczecina GUS prognozuje, że udział osób w wieku 
produkcyjnym w całkowitej populacji do 2040 r. obniży się względnie nieznacznie (o niecały 
punkt procentowy), lecz już na koniec kolejnej dekady spadnie do najniższego w najnowszej 
historii miasta poziomu 55,7%.
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1.2. RYNEK PRACY I GOSPODARKA LOKALNA

Pod względem powierzchni Szczecin zajmuje trzecie miejsce w kraju, za Warszawą  i Kra-
kowem, cechując się równocześnie znacznie niższą gęstością zaludnienia niż wszystkie 
polskie miasta z większą populacją. Ta dysproporcja między liczbą ludności i powierzchnią 
miasta w dużej mierze wynika z objęcia jego granicami praktycznie całego jeziora Dąbie 
(około 56 km2), stanowiącego blisko 19% obszaru Szczecina. Gdyby nie uwzględniać tego 
akwenu, Szczecin z 244,6 km2 znalazłby się na dziewiątej pozycji w Polsce pod względem 
powierzchni, między Poznaniem (262 km2) i Świnoujściem (197 km2, w większości nie-
zurbanizowane). Jednak nawet wyłączenie jez. Dąbie z granic miasta nie zmieniłoby faktu, 
że Szczecin cechuje najniższa gęstość zaludnienia spośród polskich metropolii. Taki stan 
rzeczy ma duży wpływ  na funkcjonowanie miasta. Z jednej strony podnosi jakość życia, 
a z drugiej wymaga odpowiedniej organizacji transportu oraz infrastruktury miejskiej. 

Sytuacja na szczecińskim rynku pracy uległa w ostatnich latach zdecydowanej popra-
wie, zarówno pod względem bezrobocia rejestrowanego, jak i przeciętnego poziomu 
wynagrodzeń. Według danych GUS, na koniec 2018 r. stopa bezrobocia rejestrowanego 
w Szczecinie spadła do najniższego, po transformacji ustrojowej, poziomu 2,5%. Zjawisko 
to było charakterystyczne dla największych miast Polski, niemniej w porównaniu z innymi 
dużymi miastami, spadek bezrobocia w Szczecinie był wyjątkowo dynamiczny.

Tak niski stan bezrobocia jest bez wątpienia korzystny dla mieszkańców, którzy bez 
problemu znajdują zatrudnienie. Z drugiej jednak strony, zjawisko to stwarza problemy 
przedsiębiorcom  z wielu branż, dla których zdobycie i utrzymanie odpowiednich pra-
cowników jest często dużym wyzwaniem. Mała liczba osób poszukujących pracy jest 
również czynnikiem, który wpływa na wyhamowanie napływu kapitału zewnętrznego 
do miasta oraz znacząco utrudnia realizację inwestycji w mieście. Nie tylko winduje ceny 
inwestycji, ale także ogranicza liczbę firm biorących udział w przetargach. Dostępność 
wolnych miejsc pracy wpłynęła na pojawienie się w mieście pracowników ze wschodu, 
szczególnie Ukrainy. Śmiało można stwierdzić, że bez udziału ukraińskich pracowników 
nastąpiłby realny kryzys w funkcjonowaniu wielu lokalnych przedsiębiorstw oraz realizacji 
miejskich inwestycji. 
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1.2. RYNEK PRACY I GOSPODARKA LOKALNA

Równolegle do spadku stopy bezrobocia, na szczecińskim rynku pracy miał miejsce 
systematyczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto, które w 2018 r. w sektorze 
przedsiębiorstw wyniosło 5 012 zł, tj. o 7,1% więcej niż w roku poprzednim.

Ze względu na fakt, że przy wyliczaniu przeciętnego wynagrodzenia brutto, GUS bierze 
pod uwagę jedynie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 osób, dobrym punktem 
odniesienia na potrzeby oceny siły nabywczej mieszkańców poszczególnych miast jest 
porównanie danych dotyczących wynagrodzeń i cen mieszkań. W przypadku Szczecina 
relacja przeciętnego wynagrodzenia brutto i ceny za m2 mieszkania na rynku pierwotnym 
według stanu na koniec 2017r. kształtowała się na jednym z najwyższych poziomów 
wśród innych dużych polskich miast.

Szczecin wśród dużych polskich miast wyróżnia się wysokim udziałem mikro i małych 
przedsiębiorstw w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. W 2018 r. działało w Szczecinie 
69055 podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON. Zjawisku temu towarzyszy 
również stosunkowo niewielka liczba dużych przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 
250 osób.). Znamienne dla Szczecina jest także znaczne zróżnicowanie przedsiębiorstw 
ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.
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Według danych GUS wynik finansowy netto w przedsiębiorstwach niefinansowych 
w 2018 r. wyniósł 523,8 mln zł i był o 23,5% niższy niż przed rokiem. W porównaniu z 2017r. 
większość podstawowych wskaźników ekonomiczno - finansowych pogorszyła się za 
wyjątkiem wskaźnika rentowności.

Mimo znaczącego wzrostu skali zaangażowania kapitału zagranicznego w ostatnich latach, 
Szczecin wciąż cechuje względnie niska wartość tego rodzaju kapitału w przeliczeniu na 
mieszkańca w wieku produkcyjnym.

Szczecin wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, oferując im wszechstronne wsparcie na 
każdym etapie procesu inwestycyjnego. Odpowiadają za to Wydział Zarządzania Projek-
tami w Urzędzie Miasta Szczecin oraz Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. Obsługa 
inwestorów  na najwyższym poziomie w połączeniu z atrakcyjnym położeniem miasta 
i szerokim dostępem  do kadry o wysokich kwalifikacjach sprawiają, że Szczecin jest bardzo 
interesującym miejscem dla działalności skupionych wokół nowoczesnych technologii. 

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.
Spółka miejska powstała poprzez przekształcenie dawnego Funduszu Wspierania Roz-
woju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o., utworzonego przez Miasto Szczecin 
w 2002 r. Zakres działalności spółki obejmuje przede wszystkim udzielanie poręczeń na 
zabezpieczenie kredytów i pożyczek zaciąganych przez mikro, małych i średnich przed-
siębiorców, a także doradztwo gospodarcze na rzecz przedsiębiorców i inwestorów oraz 
sprzedaż gruntów. Ze wsparcia ARMS mogą skorzystać przedsiębiorstwa zarejestrowane 
lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie Szczecina i gmin bezpośrednio z nim 
graniczących. ARMS realizuje ponadto drugą edycję największego miejskiego programu 
wsparcia rynku pracy i przedsiębiorczości „Szczecin Rekrutuje”.

Zrobione w Szczecinie
Marka „Zrobione w Szczecinie” przyznawana jest przez Gminę Miasto Szczecin oryginalnym 
szczecińskim produktom lub usługom, wyróżniającym się wysoką jakością oraz kreującym 
pozytywny wizerunek miasta Szczecin. W 2018r. odbyły się dwie edycje tego konkursu. 
Łącznie wyróżniono 20 firm w kategorii produkt oraz 19 firm w kategorii usługa. 

Technopark Pomerania
Technopark Pomerania to zespół obiektów zarządzanych przez Szczeciński Park Naukowo 
-Technologiczny. Działalność spółki skupia się przede wszystkim na realizacji programów 
wsparcia przedsiębiorstw, wynajmie biur oraz świadczeniu usług w centrum danych 
i usług doradczych na rzecz podmiotów prywatnych i publicznych. Ponadto realizowane 
są projekty szkoleniowe i edukacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

W Technoparku ma siedzibę m.in. Klaster ICT Pomorze Zachodnie, zrzeszający zachodnio-
pomorskie firmy  z sektora ICT (ICT – z ang. Information and Communication Technologies; 
technologie informacyjne i komunikacyjne) oraz wspierający ich rozwój m.in. poprzez 
ułatwianie nawiązywania relacji biznesowych w ramach spotkań, szkoleń i konferencji.
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Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
Spółka utworzona przez Miasto Szczecin i Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej  Sp. 
z o.o. (jeszcze jako Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina), ma-
jąca na celu wspieranie przedsiębiorstw poprzez dofinansowywanie oprocentowanych 
pożyczek i poręczeń na rzecz firm, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych.

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Szczecinie
W Szczecinie funkcjonują dwie Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE): Podstrefa Szczecin 
SSE Euro-Park Mielec (od 2010r.), Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
(od 2013 r.). Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w ramach SSE mogą 
liczyć  na pomoc publiczną, w tym m.in. zwolnienia z podatku dochodowego od inwestycji 
i dofinansowanie szkoleń pracowników. W ramach K - SSE Szczecin oferuje  ok. 45 ha 
uzbrojonych terenów inwestycyjnych. W podstrefach Szczecin SSE funkcjonują podmioty 
o różnej skali działalności, reprezentujące liczne branże, w tym przedsiębiorstwa takie jak 
HKL Dekoracje Okien (stolarka okienna), AM UNI-MEBEL Sp. z o.o. Sp. k. (branża morska), 
Temca Polska Sp. z o.o. (produkty jednorazowego użytku z papieru i włókniny), Specbud 
(branża drzewna). 

Szczecin Rekrutuje
W 2018 r. ruszyła druga edycja kampanii Szczecin Rekrutuje, która promuje szczecińskie 
miejsca pracy. Tym razem kampania była skierowana do mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego i województw Polski Wschodniej. Kampania ma na celu zwrócić 
uwagę na Szczecin, jako na miasto, o którym warto pomyśleć, poszukując pracy i być 
może rozważyć relokację. Obejmuje nasze województwo oraz pięć województw ściany 
wschodniej – warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, 
które borykają się z problemem bezrobocia. Kampania swoim zasięgiem objęła internet 
i outdoor. W 11 miastach – Szczecinie, Gorzowie, Koszalinie, Poznaniu, Białymstoku, Kiel-
cach, Lublinie, Olsztynie, Przemyślu  i Rzeszowie zawisło łącznie 41 bilbordów. Specjalnie 
na rzecz kampanii powstał także folder, który pokazuje największe zalety miasta oraz jakie 
benefity proponują szczecińskie firmy.Był on rozdawany na uczelniach, wśród studentów 
oraz na targach pracy. Łączny koszt kampanii Szczecin Rekrutuje to 100 000 tys. zł brutto. 
Organizacją i promocją kampanii zajęła się Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. 
z o. o. 

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin
W 2018 r. po raz drugi została przyznana Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin. 
Jej celem jest promowanie wyróżniających się firm z naszego miasta, inspirowanie rozwoju 
przedsiębiorstw, promowanie postaw proinwestycyjnych, wybitnych osiągnięć innowacyj-
nych oraz zwiększenie konkurencyjności szczecińskich przedsiębiorstw na arenie krajowej 
i międzynarodowej. Kandydatami do Nagrody Gospodarczej mogły zostać firmy, mające 
swoje siedziby lub oddziały na terenie Gminy Miasto Szczecin. 
l Handel i Rzemiosło - Grupa CSV Sp. z o.o.
l Usługi Nowoczesne - Coloplast Business Centre Sp. z o.o. 
l Innowacje i Badania - Adamus S.A. 
l Budownictwo i Rozwój Przestrzenny została przyznana firmie BP Ciroko Sp. z o.o.
l Gospodarka Morska i Logistyka została przyznana firmie Kongsberg Maritime Poland  

Sp. z o.o.
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1.3. INFORMACJE O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO

Wartość mienia komunalnego Miasta Szczecin wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 
39 986 244 747 zł. W 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20.07.2017 r. 
o Krajowym Zasobie Nieruchomości wynikła konieczność pełnej identyfikacji i weryfikacji 
nieruchomości Gminy I Skarbu Państwa, w szczególności pod względem powierzchni 
i zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Krajowego Zaso-
bu Nieruchomości.

Wartość netto majątku Miasta Szczecina:

Lp. Wyszczególnienie Stan na
31.12.2017 r.

Stan na
31.12.2018 r.

Zmiana
wartości

[4-3]

Dyna-
mika 
[%]

Struk-
tura 

udziału
[%]

1 2 3 4 5 6 7

I Środki trwałe 45 849 990 944 37 580 612 223 -8 269 378 721 82,0 98,4

1. Grunty 42 785 893 676 34 471 777 144 -8 314 116 532 80,6 90,2

2.
Budynki, lokale 
i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

2 939 505 856 2 975 534 614 36 028 758 101,2 7,8

3. Urządzenia tech-
niczne i maszyny 91 506 672 78 359 260 -13 147 412 85,6 0,2

4. Środki transportu 7 135 687 32 312 018 25 176 331 452,8 0,1

5. Inne środki trwałe 25 949 053 22 629 187 -3 319 866 87,2 0,1

II
Środki trwałe 
w budowie 
(inwestycje) 

422 161 000 653 092 358 230 931 358 154,7 1,6

III

Zaliczki na środki 
trwałe  
w budowie 
(inwestycje)

0 0 0 0,0 0,0

 
Razem rzeczowe 
aktywa  
trwałe

46 272 151 944 38 233 704 581 -8 038 447 363 82,6 100,0

L.p.  Wyszczególnienie Stan na 31.12.2018 r. [PLN] Struktura  [%]

I. AKTYWA TRWAŁE 39 699 317 916 99,3

1. Rzeczowe aktywa trwałe 38 233 704 581 95,6

2. Pozostałe aktywa trwałe 1 465 613 335 3,7

II.
 

AKTYWA OBROTOWE 286 926 831 0,7

MAJĄTEK OGÓŁEM 39 986 244 747 100

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Miasta Szczecin 
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Wartość rzeczowych aktywów trwałych Miasta Szczecin 

Lp. Wyszczególnienie
Stan na 

31.12.2017 r.
Stan na 

31.12.2018 r. 

Zmiana
wartości

(4-3)

Dyna-
mika
[%]

Struk-
tura

udzia-
łu [%]

1 2 3 4 5 6 7

I Wartości niematerialne  
i prawne

18 662 925 18 306 028 -356 897 98,1 1,3

III Należności długotermi-
nowe

14 530 225 10 719 949 -3 810 276 73,8 0,7

III Długoterminowe aktywa  
finansowe

1 354 668 862 1 436 587 358 81 918 496 106,0 98,0

1. Akcje i udziały 1 354 668 862 1 436 587 358 81 918 496 106,0 98,0

2. Inne papiery wartościowe 0 0 0 0,0 0,0

3. Inne długoterminowe 
aktywa finansowe

0 0 0 0,0 0,0

IV Wartość mienia zlikwido-
wanych jednostek

0 0 0 0,0 0,0

 Razem pozostałe aktywa 
trwałe

1 387 862 012 1 465 613 335 77 751 323 105,6 100,0

Mienie komunalne Miasta Szczecin na dzień 31.12.2018 r.:
l Powierzchnia gruntów komunalnych - 106 254 913 m2 (34 471 777 144 zł.)

W tym:
–  w granicach administracyjnych miasta Szczecin - 106 251 913 m2
–  poza granicami administracyjnymi miasta Szczecin - 3 000 m2

l Powierzchnia dróg - 4 178 530 m2 (337 875 757 zł.)
W tym:
– drogi gminne 2 139 530 m2
– drogi powiatowe 2 039 000 m2

l Gmina Miasto Szczecin posiadała akcje i udziały w 25 spółkach prawa handlowego 
w wysokości 1 436 587 357,69 zł. W porównaniu z okresem poprzednim nastąpił wzrost 
o 81 918 495 zł.

l Majątek miejski powierzony jednostkom ochrony zdrowia i opieki społecznej wynosił 
136 191 983 zł. W porównaniu do roku ubiegłego majątek ogółem uległ zmniejszeniu 
o 9 454 975 zł.

l Zadania własne gminy oraz powiatu w zakresie oświaty i wychowania realizuje 149 
jednostek (nie uwzględnia niepublicznych jednostek oświaty). Majątek placówek oświaty 
i wychowania wynosił 338 703 050 zł. co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego 
roku ubiegłego 8 858 294 zł. tj. o 2,69 %.

l Zadania gminne i powiatowe z zakresu kultury realizuje 12 instytucji. Wartość majątku 
będąca w dyspozycji jednostek kultury stanowi kwotę 69 535 769 zł. W porównaniu  
do stanu na 31.12.2017 r. nastąpił spadek wartości o 82 925 zł.

l Wartość majątku będąca w dyspozycji ośrodków sportu, rekreacji i rehabilitacji 
stanowi kwotę 237 099 725 PLN. W porównaniu do stanu na 31.12.2017 r. nastąpiło 
zmniejszenie majątku o kwotę 2 187 747 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące mienia komunalnego znajdują się w Informacji o Stanie 
Mienia Komunalnego Miasta Szczecin Edycja 20191 .

 1
 http://bip.um.szczecin.pl/files/12644F341FAB4A61866F0CE30FBFC921/mienie-2018.pdf
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II.  INFORMACJE FINANSOWE

2.1. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN 
Budżet Miasta Szczecin na 2018 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2017 roku uchwałą 
Nr XXXVI/1053/17 Rady Miasta Szczecin. Rok 2018 zamknął się deficytem w wysokości 
255,1 mln zł, przy planowanym deficycie 477,2 mln zł.

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Realizacja planu

Dochody 2 258,5 2 288,8 101%

Wydatki 2 735,7 2 543,9 93%

Wynik -477,2 -255,1 53%

Dochody
W ogólnej kwocie dochodów, wpływy bieżące stanowiły 97% i wyniosły 2 211,3 mln zł, 
tj. o 22,7 mln zł więcej niż planowano. Najwyższą pozycją pod względem wielkości w bu-
dżecie Miasta w 2018r. były udziały w podatkach PIT i CIT (28,1% dochodów bieżących 
budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: w podatku dochodowym od osób 
prawnych (CIT) i w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów 
wyniosło 621,8 mln zł, tj. o 66,4 mln zł więcej w porównaniu do 2017 roku. 

Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były subwencje przekazywa-
ne z budżetu państwa, które stanowiły 19,5% dochodów bieżących. Największe wpływy 
odnotowano z tytułu subwencji oświatowej, która wyniosła 420,4 mln zł, tj. o 15,4 mln zł 
więcej w porównaniu do roku poprzedniego. 

Trzecią, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły dotacje, ich wysoki udział 17,2% 
w dochodach bieżących jest efektem dotacji na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 
- Program 500+, która w 2018 roku wyniosła 169,5 mln zł. W 2018 roku Miasto otrzymało 
łącznie 380,1 mln zł dotacji bieżących. Istotną grupę dochodów bieżących stanowią do-
chody podatkowe, których udział w dochodach bieżących wyniósł 13,7%. 

Wiodącą pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości, którego wykonanie w wy-
sokości 249,7 mln zł było wyższe o 13,2 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych 
w 2017 roku. Kolejną, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły wpływy z opłat i świad-
czonych usług publicznych, których udział w dochodach bieżących wyniósł 12,3%. 

Największe wpływy realizowane w ramach tej grupy stanowią wpływy z biletów komunikacji 
miejskiej oraz opłata za gospodarowanie odpadami.
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Dochody majątkowe budżetu Miasta w 2018 roku stanowiły 3% dochodów ogółem 
i wyniosły 77,5 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 111%. Najwyższe dochody 
majątkowe uzyskano w grupie Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych, które 
stanowiły 61,7% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 47,8 mln zł. 
Największe wpływy w tej grupie odnotowano z funduszy unijnych, tj. 33,8 mln zł realizując 
plan w 126%. Jest to głównie efekt otrzymanych refundacji i rozliczeń dotacji dotyczących 
projektów inwestycyjnych zakończonych w latach poprzednich. 

Z kolei w grupie Dochodów z majątku największe wpływy uzyskano  z tytułu sprzedaży 
gruntów na własność, wykonanie w tym zakresie wyniosło 14,2 mln zł,  tj. 118% planu. 
Wysoka realizacja planu wynika z rosnącego zainteresowania nieruchomościami Gminy 
i uzyskania korzystnych cen sprzedaży ustalonych w wyniku licytacji.
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Wydatki
Wydatki budżetu Miasta w 2018 roku wyniosły 2 543,9 mln zł, co dało realizację planu na 
poziomie 93%. W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące stanowiły 78% i wyniosły 
1.972,2 mln zł, tj. o 54 mln zł mniej niż planowano (wskaźnik realizacji planu wyniósł 97%). 
Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na Edukację i naukę 33,6%.  
Na zadania oświatowe w 2018 roku wydano 663,6 mln zł. W 2018 roku, w porównaniu 
do roku poprzedniego, nastąpił wzrost wydatków oświatowych o 44,3 mln zł. Warto pod-
kreślić, że subwencja oświatowa w 2018 r. wystarczyła tylko na pokrycie wynagrodzeń 
w szkołach publicznych w 71%, reszta pieniędzy pochodziła ze środków finansowych 
miasta. Istotną część wydatków bieżących (24,0% udziału) stanowiła sfera Pomoc spo-
łeczna i ochrona zdrowia.  W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 472,8 mln zł, 
tj. 98% planu rocznego. 
Na Sferę komunalną obejmującą: transport i komunikację, gospodarkę komunalną, 
mieszkaniową oraz ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomościami, wydano 523,6 mln 
zł, tj. 26,5% wydatków bieżących.

Sfera wydatków Plan Wykonanie Realizacja planu

Transport  i komunikacja 341,0 263,2 77%

Edukacja i nauka 94,8 90,9 96%

Gospodarka komunalna 73,0 52,8 72%

Gospodarka mieszkaniowa 62,5 56,8 91%

Pozostałe 138,2 108,0 78%

Wydatki majątkowe 709,5 571,7 81%

Wydatki majątkowe. W 2018 roku stanowiły 22% ogółu wydatków budżetowych. Wy-
konanie wydatków majątkowych wyniosło 571,7 mln zł, co stanowiło poziom 81% planu. 
Największymi częściami wydatków majątkowych były Transport i komunikacja 46% 
oraz Edukacja i nauka 15,9% .
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W budżecie zaplanowano środki, które umożliwią sfinansowanie programu inwestycyjnego 
w latach 2017 - 2023 o łącznej wartości 4,1 mld złotych. W 2019 r. Rada Miasta powołała 
do życia Spółkę Inwestycyjną. Powstanie tego podmiotu z pewnością wpłynie pozytywnie 
na usprawnienie i terminowość realizowanych przez miasto inwestycji. 

Szczegółowe informacje: Sprawozdanie z wykonaniu budżetu za 2018 r.2

2 
http://bip.um.szczecin.pl/files/AB4BD38814A240C99EB5AACEF04CD019/07.Sprawozdanie_2018.pdf
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2.2. REALIZACJA  SZCZECIŃSKIEGO  BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO 

W 2018r. przeprowadzono konsultacje społeczne w ramach budżetu obywatelskiego, 
wyłaniające inwestycje przeznaczone do realizacji w 2019r. (SBO 2019). Ponadto reali-
zowano inwestycje wybrane przez mieszkańców Szczecina w ramach konsultacji SBO 
prowadzonych w 2017 r. (SBO 2018).

Realizacja budżetu obywatelskiego – SBO 2019
W 2018 r. do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego ( do realizacji 2019) zgłoszonych 
zostało 173 projektów. Propozycje mieszkańców poddane były weryfikacji formalnej i mery-
torycznej. Na jej podstawie 63 wnioski zostały odrzucone. Spośród zgłoszonych projektów 
SBO pod głosowanie mieszkańców poddano 110 propozycji. Zadania podzielone były 
na ogólnomiejskie, dzielnicowe duże i dzielnicowe małe, a każdy z głosujących dyspono-
wał 3. głosami: po jednym na każdą kategorię zadania. Po przeprowadzeniu głosowania 
do realizacji wybrano 1 projekt ogólnomiejski, 4 projekty dzielnicowe duże i 8 projektów 
dzielnicowych małych. Całkowity budżet SBO 2018 z realizacją w 2019 wynosił 9 mln zł.

Raport z głosowania:
l Ogólna liczba głosujących – 21 591
l Liczba głosujących papierowo – 248
l Liczba głosujących elektronicznie – 21 343
l Ogólna liczba głosów – 61 727
l Liczba głosów papierowych – 709
l Liczba głosów elektronicznych – 61 018 
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W związku ze spadkiem liczby osób głosujących. Urząd Miasto prowadzi konsultacje, w sprawie 
rozowju SBO, ktore mają na celu wypracowanie nowej formuła SBO na lata kolejne. 

 

Stan realizacji SBO 2018 (na dzień 07.02.2019 r.): 

L.p. Nazwa projektu Stan realizacji 

1. Modernizacja boisk piłkarskich na 
stadionie K.S. Arkonia Szczecin 
przy ul. Arkońskiej (stadion) oraz 
budynku socjalnego. 

Planowany termin ogłoszenia przetargu w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”: I kwartał 2019 r. 

2. Budowa nowoczesnego krytego 
boiska ze sztuczną nawierzchnią 
przy ul. Nehringa 69. 

Zadanie w trakcie realizacji. Planowane 
zakończenie kwiecień 2019 r. 

3. Freedom Szczecin - najlepszy plac 
zabaw w mieście. 

Termin zakończenia 30 kwietnia 2019 r. 

4. Rewitalizacja alejek i 
modernizacja otoczenia w parku 
Żeromskiego. 

Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty 
budowlane. Wyłoniony w przetargu wykonawca 
będzie miał czas do 15 lipca 2019 r. na wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
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2.2. REALIZACJA  SZCZECIŃSKIEGO  BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO 

L.p. Nazwa projektu Stan realizacji

1. Modernizacja boisk piłkarskich na 
stadionie K.S. Arkonia Szczecin przy 
ul. Arkońskiej (stadion) oraz budyn-
ku socjalnego.

Planowany termin ogłoszenia przetargu w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”: I kwartał 2019 r.

2. Budowa nowoczesnego krytego 
boiska ze sztuczną nawierzchnią 
przy ul. Nehringa 69.

Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 
kwiecień 2019 r.

3. Freedom Szczecin - najlepszy plac 
zabaw w mieście.

Termin zakończenia 30 kwietnia 2019 r.

4. Rewitalizacja alejek i modernizacja 
otoczenia w parku Żeromskiego.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty bu-
dowlane. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie 
miał czas do 15 lipca 2019 r. na wykonanie przedmio-
tu zamówienia.

5. Zakup i montaż hali pneumatycznej 
z systemem oświetlenia i ogrzewa-
nia nad boiskiem piłkarskim przy ul. 
Arkońskiej (stadion) o wymiarach 
100m x 50 m.

Planowany termin ogłoszenia przetargu w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”: I kwartał 2019 r.

6. Rozbudowa i modernizacja parkingu 
oraz chodników na obiekcie sporto-
wo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa.

Zaplanowane do realizacji na rok 2019. 

7. Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej. ZDiTM w ramach zadania zlecił: „Opracowanie projektu 
budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn : 
Przebudowa ulicy Pszczelnej w Szczecinie polegająca 
na budowie oświetlenia ulicznego LED” Koszt opraco-
wania dokumentacji: 18.942,00 zł brutto. Planowana 
liczba punktów oświetlenia ulicznego LED – 8 sztuk. 

8. Szwajowy Ogród Literacki. Zadanie zrealizowane.

9. Różane Ogrody II. Jest opracowana koncepcja zagospodarowania te-
renu (projekt). W tym roku na tym terenie pojawiło się 
kolejne zadanie – fontanna, które będzie realizowane 
przez Wydział Techniczny ZUK Termin realizacji rzeźby 
czerwiec 2020.

10. #SZCZECIN - wielki napis jako atrak-
cja turystyczna i ciekawe miejsce do 
pamiątkowego zdjęcia.

Umowa na wykonanie przez Akademię Sztuki w Szcze-
cinie wielobranżowej dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego 
została podpisana z dniem 04.02.2019 . Planowany 
termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
15.05.2019.

11. Witaj w Szczecinie - mural na murze 
przy ulicy Owocowej na przeciw no-
wego wyjścia z dworca

Umowa z wykonawcą została podpisana. Realizacja 
zadania planowana do 31 lipca 2019 r.

12. Budowa strefy sprawności sportowej 
przy ul. Arkońskiej (stadion) 

Planowany termin ogłoszenia przetargu w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”: I kwartał 2019 r.

13. Bezpieczny parking - bezpieczne 
dziecko. budowa parkingu przy 
Szkole Podstawowej nr 53.

Zadanie zrealizowane.

Stan realizacji SBO 2018 (na dzień 07.02.2019 r.):
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Projekty SBO zrealizowane w 2018 r.:
l  Park Brodowski Żelechowa – sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji (edy-

cja 2017).
l  Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach  (edycja 2017).
l  Inteligentne Meble Solarne (edycja 2017). 
l  Różane Ogrody II (edycja 2018).
l  Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej 

nr 53 (edycja 2018).
l  Park Warszewo-Podbórz (edycja 2016).

Strategia Rozwoju Szczecina, z perspektywą do 2025 roku (SRS 2025) została uchwa-
lona w dniu 19 grudnia 2011r. (Uchwała nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin). Dokument 
przedstawia wizję, misję miasta oraz wyznacza cele strategiczne i operacyjne, jak również 
wskazuje na narzędzia jej realizacji i podmioty zarządzające i uczestniczące w procesie 
wdrażania. 

3.1.  REALIZACJA  STRATEGII  ROZWOJU  
SZCZECINA 2025

Strategia rozwoju jest nadrzędnym dokumentem programującym rozwój miasta w dłu-
gofalowej perspektywie czasowej. Wskazując te obszary, gdzie adresowanie środków 
i działań będzie najbardziej celowe i efektywne, strategia stanowi podstawowy instrument 
wspomagający władze samorządowe w procesie zarządzania rozwojem. 
Obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Szczecina z perspektywą do 2025 roku (SRS 
2025) została uchwalona w dniu 19 grudnia 2011r. (Uchwała nr XIV/320/11 Rady Miasta 
Szczecin) w następstwie zainicjowanego w 2008r. i rozbudowanego procesu aktualizacji 
Strategii przyjętej w 2002r. Dokument ten jest również wynikiem weryfikacji i akceptacji 
szczecinian, dokonanej w szerokim procesie konsultacji społecznych i eksperckich.
Zaprogramowanie długoterminowego i wielokierunkowego rozwoju społeczno-gospo-
darczego Szczecina wymagało zidentyfikowania najważniejszych wyzwań stojących 
przed miastem, przyjęcia pożądanej, długofalowej wizji, a następnie na tej podstawie 
sformułowanie misji Szczecina. Zawarta w dokumencie Strategii misja brzmi:

„Szczecin miastem otwartym i tolerancyjnym, atrakcyjnym miejscem do życia 
i pracy - wspólnotą mieszkańców wykorzystującą do trwałego rozwoju dziedzictwo 
kulturowe, walory środowiska przyrodniczego oraz nadbałtyckie i nadodrzańskie 
położenie.” 

III.  INFORMACJE  O  REALIZACJI  STRATEGII,  
POLITYK,  PROGRAMÓW,  PROJEKTÓW
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Realizacja strategii miasta jest poddawana cyklicznej ewaluacji. Zgodnie z analizą bench-
markingową z 2018r. przedstawia się następujący stan realizacji celów strategicznych: 

Cel 1. Szczecin – miasto wysokiej jakości życia 
Pierwszy cel strategiczny związany jest ze sferą społeczną, odnoszącą się m.in. do rozwoju 
przestrzeni miejskiej, terenów zielonych, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz kultury. 
Działania podejmowane w ramach przedmiotowego celu są ściśle związane z poprawą 
warunków życia i pracy mieszkańców. Analiza wskaźnikowa celu 1 plasuje Szczecin w gru-
pie miast liderów, razem z Wrocławiem i Poznaniem oraz Lublinem. Różnice w wynikach 
tych czterech miast są minimalne. Kolejną grupę miast tworzą Bydgoszcz i Katowice, a w 
ostatniej są Gdańsk i Łódź. 

Pozycja Szczecina w grupie liderów potwierdza, że unikalne zasoby przyrodnicze miasta, 
w tym akweny i położone nad nimi tereny, a także rozwijana oferta spędzania czasu wol-
nego zarówno w przestrzeni miejskiej jak i proponowana przez różnorodne podmioty, jest 
wyróżnikiem naszego Miasta, jedną z jego mocnych stron. 
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razem z Wrocławiem i Poznaniem oraz Lublinem. Różnice w wynikach tych czterech miast są 
minimalne. Kolejną grupę miast tworzą Bydgoszcz i Katowice, a w ostatniej są Gdańsk i Łódź.  
Pozycja Szczecina w grupie liderów potwierdza, że unikalne zasoby przyrodnicze miasta,  
w tym akweny i położone nad nimi tereny, a także rozwijana oferta spędzania czasu wolnego 
zarówno w przestrzeni miejskiej jak i proponowana przez różnorodne podmioty, jest wyróżnikiem 
naszego Miasta jedną z jego mocnych stron.  
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W syntetycznym mierniku analizy benchmarkingowej przyjęto średnią arytmetyczną 4 rodzajów 
zanieczyszczeń (pyłów, tlenków azotu, benzo(a)pireu oraz emisji CO2). Najlepsze wyniki,  
tj. najniższy poziom zanieczyszczeń charakteryzuje Gdańsk, Szczecin, Poznań, Lublin i Łódź 
(miasta „zielonej” triady). Z kolei w środkowej triadzie znajdują się Bydgoszcz i Wrocław,  
a „czerwoną” tworzą Katowice.  
Szczecin, mimo, że w ocenie poziomu niskiej emisji wśród miast porównywalnych jest wśród 
najlepszych, to nadal ma duże potrzeby w zakresie poprawy jakości powietrza. Dlatego warto 
podkreślić kontynuację działań mających na celu redukcję niskiej emisji w zasobach 
mieszkaniowych poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe (program „KAWKA” - Etap II  
i III), rozwój wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych  
i zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum miasta poprzez budowę obwodnic oraz rozwój 
ekologicznych form transportu (tramwaje, ekologiczne autobusy (zakup hybryd, w planach 
elektryczne, rower miejski).  
Ważna jest również kontynuacja działań w zakresie ekologicznej gospodarki odpadami 
(rozbudowa sieci EKOPORTÓW – Etap II), budowa/modernizacja oczyszczalni i spalarni 
odpadów. Pod koniec 2017 roku pracę rozpoczął w Szczecnie EcoGenerator, który przetwarza 
odpady nie nadające się do recyklingu zgodnie z technologią spełniającą najwyższe standardy 
techniczne i ekologiczne i generuje czystą, pozytywną energię. 
Dużym atutem miasta jest przyroda. Udział terenów zielonych w powierzchni Miasta wynosi 
15,3%, lokując je na 2 pozycji. Liderem w tym zakresie jest Poznań z 17,6% udziałem. 
Rokrocznie w mieście przybywa atrakcyjnych terenów zielonych, rewitalizowane są istniejące. 
W analizowanym okresie warto wyróżnić niektóre z takich projektów, np. powstanie Centrum 
ochrony bioróżnorodności w Lesie Arkońskim – Syrenie Stawy, rewitalizacja / urządzanie parków: 
Majowe, Żeromskiego, Kasprowicza, budowa Sensorycznego ogrodu zabaw i strefy sportu  
i rekreacji Park Brodowski Żelechowa, „Zielone podwórka i przedogródki”. Przybyło także 
infrastruktury wodnej / nadwodnej, m.in. rozbudowane zostały bulwary nadodrzańskie oraz 
zakątki wodne na jez. Dąbie. 
Atrakcyjność Szczecina zwiększana jest poprzez konsekwentne poszerzanie bazy kulturalnej, 
turystycznej i rekreacyjnej. Działalność Szczecińskiej Agencji Artystycznej i innych miejskich 
podmiotów z obszaru kultury, takich jak Szczecińska Filharmonia, będącej jedną  
z najdynamiczniej rozwijających się w ostatnich latach instytucji kultury w Polsce i Europie  
w znacznym stopniu przyczynia się do coraz większej atrakcyjności Miasta. Liczba widzów  
i słuchaczy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców plasuje Szczecin nieco wyżej niż Wrocław  
i Gdańsk (801 wobec 765 i 742 – wszystkie trzy miasta w środkowej triadzie) i zdecydowanie 
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W syntetycznym mierniku analizy benchmarkingowej przyjęto średnią arytmetyczną 4 
rodzajów zanieczyszczeń (pyłów, tlenków azotu, benzo(a)pirenu oraz emisji CO2). Najlep-
sze wyniki, tj. najniższy poziom zanieczyszczeń charakteryzuje Gdańsk, Szczecin, Poznań, 
Lublin i Łódź (miasta „zielonej” triady). Z kolei w środkowej triadzie znajdują się Bydgoszcz 
i Wrocław,  a „czerwoną” tworzą Katowice. 

Szczecin, mimo, że w ocenie poziomu niskiej emisji wśród miast porównywalnych jest 
wśród najlepszych, to nadal ma duże potrzeby w zakresie poprawy jakości powietrza. 
Dlatego warto podkreślić kontynuację działań mających na celu redukcję niskiej emisji 
w zasobach mieszkaniowych poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe (program 
„KAWKA” - Etap II i III), rozwój wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach 
organizacyjnych i zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum miasta poprzez 
budowę obwodnic oraz rozwój ekologicznych form transportu (tramwaje, ekologiczne 
autobusy – zakup hybryd, w planach elektryczne, rower miejski). 

Ważna jest również kontynuacja działań w zakresie ekologicznej gospodarki odpadami 
(rozbudowa sieci EKOPORTÓW – Etap II), budowa/modernizacja oczyszczalni i spalarni 
odpadów. Pod koniec 2017 roku pracę rozpoczął w Szczecnie EcoGenerator, który prze-
twarza odpady nie nadające się do recyklingu zgodnie z technologią spełniającą najwyższe 
standardy techniczne i ekologiczne i generuje czystą, pozytywną energię.

Dużym atutem miasta jest przyroda. Udział terenów zielonych w powierzchni Miasta wy-
nosi 15,3%, lokując je na 2 pozycji. Liderem w tym zakresie jest Poznań z 17,6% udziałem.
Rokrocznie w mieście przybywa atrakcyjnych terenów zielonych, rewitalizowane są istnie-
jące. W analizowanym okresie warto wyróżnić niektóre z takich projektów, np. powstanie 
Centrum ochrony bioróżnorodności w Lesie Arkońskim – Syrenie Stawy, rewitalizacja / 
urządzanie parków: Majowe, Żeromskiego, Kasprowicza, budowa Sensorycznego ogrodu 
zabaw i strefy sportu i rekreacji Park Brodowski Żelechowa, „Zielone podwórka i przed-
ogródki”. Przybyło także infrastruktury wodnej / nadwodnej, m.in. rozbudowane zostały 
bulwary nadodrzańskie oraz zakątki wodne na jez. Dąbie.

Atrakcyjność Szczecina zwiększana jest poprzez konsekwentne poszerzanie bazy kultu-
ralnej, turystycznej i rekreacyjnej. Działalność Szczecińskiej Agencji Artystycznej i innych 
miejskich podmiotów z obszaru kultury, takich jak Szczecińska Filharmonia, będącej jedną 
z najdynamiczniej rozwijających się w ostatnich latach instytucji kultury w Polsce i Europie 
w znacznym stopniu przyczynia się do coraz większej atrakcyjności Miasta. Liczba widzów 
i słuchaczy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców plasuje Szczecin nieco wyżej niż Wrocław 
i Gdańsk (801 wobec 765 i 742 – wszystkie trzy miasta w środkowej triadzie) i zdecydo-
wanie wyżej od Poznania, Łodzi, Lubilina i Bdygoszczy (ostatnia triada). Wszystkie miasta 
deklasują Katowice (1258 widzów na 1000 mieszkańców). 

W 2018 roku na modernizację stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litew-
skiej Miasto przeznaczyło 3 mln zł. Bazę sportową Miasta w znaczny sposób poszerzy 
rozpoczęta budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i gruntowną 
modernizacją Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera, boisk piłkarskich oraz infrastruktury 
towarzyszącej. Łączny budżet całego zadania inwestycyjnego obejmuje około 387 mln zł.

Jakość życia buduje także niskie zagrożenie przestępczością i wysoki stopień wykrywalności 
przestępstw (wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję 
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jest najwyższy wśród miast benchmarków), dobry dostęp do usług medycznych (prawie 
najwyższa liczba lekarzy na mieszkańca w grupie miast porównywalnych, specjalistycz-
ne placówki zdrowia), wprowadzenie udogodnień dla rodzin i seniorów (m.in „Program 
Szczecin Przyjazny Rodzinie”), a także pionierska w skali kraju inicjatywa wprowadzenia 
„bonu opiekuńczego dla rodziny” (można z niego korzystać od 2015). Ponadto w 2018 roku 
po raz pierwszy szczecinianie mogli skorzystać z nowego świadczenia pn. „Bon opiekuń-
czy: Alzheimer 75”. Warte podkreślenia jest wybudowanie pierwszych mieszkań dla osób 
starszych wraz z ofertą usług dodatkowych (w tym opieki zdrowotnej). Natomiast dalszej 
poprawy wymaga dostępność opieki dzieci w żłobkach i przedszkolach. Zauważalny 
jest postęp w tym zakresie,  ale Szczecin wypada dużo słabiej niż inne duże miasta pod 
względem odsetka dzieci objętych opieką żłobkową i przedszkolną.

Cel 2.  Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki
W analizowanym okresie Szczecin poprawił wartości większości wskaźników gospodar-
czych, jednak budowanie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki wciąż jest jednym 
z najważnijeszych wyzwań. Pod względem większości wskaźników opisujących ten cel 
miasto znajduje się w niższej triadzie miast porównawczych, podobnie do Lublina i Łodzi.

Wyróżnikiem Szczecina jest wyjątkowa aktywność gospodarcza mieszkańców mierzona 
liczbą podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców/1,7 tys. firm, plasuje Szczecin 
na trzeciej pozycji w grupie miast benchmarków. 
Poprawy wymaga poziom innowacyjności gospodarki, co stanowi problem całego regionu 
– nakłady na działalność innowacyjną firm przemysłowych na mieszkańca (dane dla woje-
wództw) są jednymi z niższych w analizowanej grupie (306 zł, co stanowi połowę tego co 
wielkopolsce, na Dolnym Śląsku czy w pomorskim, a wszystkich deklasuje łódzkie: 1 788 zł). 
Rolą samorządu jest tworzenie jak najlepszych warunków i klimatu inwestycyjnego, celem 
pozyskiwania kolejnych inwestorów, jak i zachęcania lokalnych przedsiębiorstw do rein-
westowania w mieście i regionie. 
Jednym ze sposobów realizacji tych celów jest przygotowanie terenów Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Trzebusz i Dunikowo. Strategiczna lokalizacja w połączeniu z wykwalifikowa-
ną kadrą oraz dostępnością powierzchni magazynowych i terenów produkcyjnych czynią 
Szczecin niezwykle atrakcyjnym miejscem prowadzenia biznesu. Kontynuowane są także 
działania w ramach marki Invest in Szczecin, a szczególny nacisk kładzie się na pozyskanie 
inwestorów w obszarach offshore, BPO/SSC/ICT, energii odnawialnej oraz logistyki. 
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wyżej od Poznania, Łodzi, Lubilina i Bdygoszczy (ostatnia triada). Wszystkie miasta deklasują 
Katowice (1258 widzów na 1000 mieszkańców).  
W2018roku na modernizację stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej 
Miasto przeznaczyło 3 mln zł. Bazę sportową Miasta w znaczny sposób poszerzy rozpoczęta 
budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i gruntowną modernizację 
Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej. 
Łączny budżet całego zadania inwestycyjnego obejmuje około 387 mln zł. 
Jakość życia buduje także niskie zagrożenie przestępczością i wysoki stopień wykrywalności 
przestępstw (wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję  
jest najwyższy wśród miast benchmarków), dobry dostęp do usług medycznych  
(prawie najwyższa liczba lekarzy na mieszkańca w grupie miast porównywalnych, specjalistyczne 
placówki zdrowia), wprowadzenie udogodnień dla rodzin i seniorów (m.in „Program Szczecin 
Przyjazny Rodzinie”), a także pionierska w skali kraju inicjatywa wprowadzenia  
„bonu opiekuńczego dla rodziny” (można z niego korzystać od 2015). Ponadto w 2018 roku  
po raz pierwszy szczecinianie mogli skorzystać z nowego świadczenia pn. „Bon opiekuńczy: 
Alzheimer 75”. Warte podkreślenia jest wybudowanie pierwszych mieszkań dla osób starszych 
wraz z ofertą usług dodatkowych (w tym opieki zdrowotnej). Natomiast dalszej poprawy wymaga 
dostępność opieki dzieci w żłobkach i przedszkolach. Zauważalny jest postęp w tym zakresie,  
ale Szczecin wypada dużo słabiej niż inne duże miasta pod względem odsetka dzieci objętych 
opieką żłobkową i przedszkolną. 
 
 
Cel 2. Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki 
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Dynamiczny rozwój powierzchni biurowych sprawił, że Szczecin wciąż jest jedną z naj-
popularniejszych lokalizacji dla centrów BPO i SSC w Polsce. Tym niemniej konkurencja 
w tym sektorze gospodarki jest na tyle duża, że o konkretnych decyzjach inwestycyjnych 
decydują kwestie otoczenia gospodarczego, takie jak infrastruktura mieszkaniowa, ko-
munalna, oferta edukacyjna i kulturalna, połączenia komunikacyjne z dużymi miastami 
w kraju i za granicą. Ponadto kapitał usług dla biznesu ma cechę łatwego przemieszczania 
się i migruje tam, gdzie znajdzie najlepszą ofertę w zakresie głównych czynników jakich 
poszukuje. 

W sferze turystyki utrzymała się obserwowana w poprzednich latach konkurencja ze strony 
Gdańska i Wrocławia (miasta „zielonej” triady). Tym niemniej pozycja Szczecina zbliżona 
jest do wskażników Poznania, zarówno jeśli chodzi o miejsca noclegowe na 1000 miesz-
kańców: 17,5 Szczecin, 17,4 Poznań (2017), jak i co warte podkreślenia noclegi udzielone 
turystom zagranicznym: 342 tys. w Szczecinie wobec 388 tys. w Poznaniu. Należy zazna-
czyć, że w stosunku do okresu bazowego (2011) Szczecin zwiększył swoją atrakcyjność 
aż o 50% (230 tys. noclegów w 2011). 

Cel  3.  Szczecin – miasto o wysokim kapitale intelektualnym
Należy podkreślić awans Szczecina w analizie benchmarkingowej celu 3: z ostatniej 
na poz. 5 z 8. Tym samym Szczecin wyprzedza takie miasta jak: Łódź, Katowice i Bydgoszcz. 
Nastąpiła poprawa kilku zjawisk opisujących cel 3, a mianowicie Szczecin awansował 
do środkowej triady w zakresie (dane za 2017): 
l  liczby NGO’s na 10 tys. mieszkańców (49), tyle co w Gdańsku, najwięcej jest w Poznaniu 

(71), 
l  uczniów w szkołach artystycznych na 10 tys. mieszkańców (25), porównywalnie (ta 

sama triada) z Gdańskiem, Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem. Liderem jest Lublin (aż 40),
l  średnich wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej 

(54,4%), podobnie jak w Gdańsku i Poznaniu, najwyższe noty w Lublinie i Wrocławiu 
(58%)

l  oraz liczby absolwentów szkół zawodowych na 10 tys. mieszkańców (prawie 40), tak 
jak w Poznaniu. Liderami są Lublin (48) i Bydgoszcz (prawie 59).
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▪ uczniów w szkołach artystycznych na 10 tys. mieszkańców (25), porównywalnie (ta sama 
triada) z Gdańskiem, Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem. Liderem jest Lublin (aż 40), 

▪ średnich wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej (54,4%), 
podobnie jak w Gdańsku i Poznaniu, najwyższe noty w Lublinie i Wrocławiu (58%) 

▪ oraz liczby absolwentów szkół zawodowych na 10 tys. mieszkańców (prawie 40),  
tak jak w Poznaniu. Liderami są Lublin (48) i Bydgoszcz (prawie 59). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczecin poprawił swoją pozycję także w zakresie: odsetka studentów na kierunkach ścisłych 
(21,3% w 2017 wobec 20,2% w 2011), wprawdzie mniej niż u liderów: Gdańska i Łodzi (prawie 
25%) oraz Wrocławia (30,6%), ale za to nieco więcej niż w innych silnych ośrodkach 
akademickich: Poznaniu (20,7%) i Lublinie (21%). W tym miejscu warto wspomnieć o rankingu 
uczelni akademickich z 2018. Podobnie jak w latach poprzednich najlepiej notowaną w skali kraju 
szczecińską uczelnią był Pomorski Uniwersytet Medyczny, który zajął 26 miejsce w zestawieniu 
ogólnopolskim (awans z poz. 30 w 2017). Na 40 miejscu znalazł się Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny. Natomiast Uniwersytet Szczeciński zajął 59 pozycję. Wśród grupy 
porównawczej najbardziej uznanymi ośrodkami edukacyjnymi cieszą się głównie uczelnie  
z Poznania oraz Wrocławia i Gdańska. W powyższym zestawieniu przed Pomorskim 
Uniwersytetem Medycznym znalazły się 4 ośrodki z Poznania (zajmujących miejsca 4, 17 (dwie 
uczelnie), 3 z Wrocławia (miejsca 6, 8, 12) oraz 3 z Gdańska (miejsca 7, 9, i 24). 
Należy jednak wskazać, na malejącą liczbę studentów i absolwentów wyższych uczelni. 
Na przestrzeni pięciu lat (2011 - 2017), w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców liczba studentów 
spadła z 1277 do 868, co daje procntowy wskjażnik 32%. Tendencja ta obserowowana jest także 
w innych miastach, choć w silniejszych ośrodkach akademickich, takich jak Wrocław, Poznań czy 
Lublin spadek ten jest wolniejsz (ok. 13-21%). Przyczyn takiego stanu rzeczy, obok 
niekorzystnych trendów tj. niż demograficzny należy upatrywać także w zdecydowanie 
zwiększonej mobilności edukacyjnej, którą wzmacnia zarówno coraz większa siła nabywcza, jak 
i dwustopniowy system kształcenia. Dlatego niezwykle ważna pozostaje kwestia budowanie 
wspólnej samorządowo-akadmickiej oferty miasta, jako atrakcyjnego ośrodka akademickiego 
i rynku pracy. Miasto realizuje te działania poprzez takie inicjatywy jak Akademicki Szczecin, 
wsparcie dla studentów i absolwentów w ramach cyklicznych programów: Dom dla Studenta, 
Program Absolwent, a także stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów. 
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Szczecin poprawił swoją pozycję także w zakresie: odsetka studentów na kierunkach 
ścisłych (21,3% w 2017 wobec 20,2% w 2011), wprawdzie mniej niż u liderów: Gdańska 
i Łodzi (prawie 25%) oraz Wrocławia (30,6%), ale za to nieco więcej niż w innych silnych 
ośrodkach akademickich: Poznaniu (20,7%) i Lublinie (21%). W tym miejscu warto wspo-
mnieć o rankingu uczelni akademickich z 2018. Podobnie jak w latach poprzednich najlepiej 
notowaną w skali kraju szczecińską uczelnią był Pomorski Uniwersytet Medyczny, który 
zajął 26 miejsce w zestawieniu ogólnopolskim (awans z poz. 30 w 2017). Na 40 miejscu 
znalazł się Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, natomiast Uniwersytet 
Szczeciński zajął 59 pozycję. Wśród grupy porównawczej najbardziej uznanymi ośrod-
kami edukacyjnymi cieszą się głównie uczelnie  z Poznania oraz Wrocławia i Gdańska. 
W powyższym zestawieniu przed Pomorskim Uniwersytetem Medycznym znalazły się 4 
ośrodki z Poznania (zajmujących miejsca 4, 17 (dwie uczelnie), 3 z Wrocławia (miejsca 6, 
8, 12) oraz 3 z Gdańska (miejsca 7, 9, i 24).
Należy jednak wskazać, na malejącą liczbę studentów i absolwentów wyższych uczelni. Na 
przestrzeni pięciu lat (2011 - 2017), w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców liczba studentów 
spadła z 1277 do 868, co daje procntowy wskaźnik 32%. Tendencja ta obserowowana jest 
także w innych miastach, choć w silniejszych ośrodkach akademickich, takich jak Wrocław, 
Poznań czy Lublin spadek ten jest wolniejszy (ok. 13-21%). Przyczyn takiego stanu rzeczy, 
obok niekorzystnych trendów tj. niż demograficzny, należy upatrywać także w zdecydo-
wanie zwiększonej mobilności edukacyjnej, którą wzmacnia zarówno coraz większa siła 
nabywcza, jak i dwustopniowy system kształcenia. Dlatego niezwykle ważna pozostaje 
kwestia budowania wspólnej samorządowo-akadmickiej oferty miasta, jako atrakcyjnego 
ośrodka akademickiego i rynku pracy. Miasto realizuje te działania poprzez takie inicjatywy 
jak Akademicki Szczecin, wsparcie dla studentów i absolwentów w ramach cyklicznych 
programów: Dom dla Studenta, Program Absolwent, a także stypendiów naukowych dla 
studentów i doktorantów.

Cel 4. Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne
Według klasyfikacji ujętej w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 
Szczecin jest jednym z największych ośrodków metropolitalnych w Polsce. Natomiast 
na tle europejskim, według klasyfikacji METREX/ESPON, Miasto jest zaliczane do grupy 
metropolii znajdujących się w początkowej fazie rozwoju. 
W Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym intensywnie realizowane są zadania wspierające 
rozwój metropolii, tzw. zintegrowane działania rozwojowe, na które składają się: wdrażanie 
Strategii Rozwoju SOM (2020), Zintegrowana Strategia Transportu Publicznego SOM na 
lata 2014-2020, Zintegrowany Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla SOM na 
lata 2016-2023, Zintegrowany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla SOM oraz Strategia 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
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Cel 4. Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne 
 
Według klasyfikacji ujętej w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Szczecin 
jest jednym z największych ośrodków metropolitalnych w Polsce. Natomiast na tle europejskim, 
według klasyfikacji METREX/ESPON, Miasto jest zaliczane do grupy metropolii znajdujących 
się w początkowej fazie rozwoju.  
W Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym intensywnie realizowane są zadania wspierające 
rozwój metropolii, tzw. zintegrowane działania rozwojowe, na które składają się: wdrażanie 
Strategii rozwoju SOM (2020), Zintegrowana Strategia Transportu Publicznego SOM na lata 
2014-2020, Zintegrowany Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla SOM na lata 2016-2023, 
Zintegrowany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla SOM oraz Strategia Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Większość zjawisk mierzonych wskaźnikami przyjętymi do oceny celu 4 uległa poprawie 
w porównaniu do roku bazowego oraz znajduje się w pierwszej i drugiej triadzie, i dotyczy 
głównie gospodarki oraz części infrastruktury metropolii. 
Szczecin jako stolica regionu jest także miejscem realizacji projektów wzmacniających jego 
funkcje metropolitalne. W 2018 zapadły decyzje o rozpoczęciu prace nad kolejnymi dwoma 
sztandarowymi inwestycjami: Fabryką Wody (aquaprak) oraz gruntowną przebudową Stadionu 
Miejskiego im. Floriana Krygiera wraz z budową Centrum Szkolenia dzieci i młodzieży. Warto 
odnotować kontynuację budowy nowych biurowców i apartamentowców, m.in. Hanza Tower oraz 
kompleksu Posejdon. W Szczecinie odbywa się też wiele wydarzeń ściągających tłumy 
mieszkańców i turystów. Wśród najbardziej znanych można wymienić: finały The Tall Ships’ 
Races (ostatni w 2017, kolejny planowany w 2021 - Szczecin jako pierwsze miasto w historii, 
tego cyklu regaktowego, po raz czwarty będzie gospodarzem finału) Międzynarodowy Festiwal 
Farwerków Pyromagic, Sail Szczecin (Dni Morza), Pekao Szczecin Open - najstarszy i najbardziej 
prestiżowy męski turniej tenisowy w Polsce, czy Puchar Świata FIA  
w Rajdach Terenowych - Baja Poland.  
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Większość zjawisk mierzonych wskaźnikami przyjętymi do oceny celu 4 uległa poprawie 
w porównaniu do roku bazowego oraz znajduje się w pierwszej i drugiej triadzie, i dotyczy 
głównie gospodarki oraz części infrastruktury metropolii.

Szczecin jako stolica regionu jest także miejscem realizacji projektów wzmacniających jego 
funkcje metropolitalne. W 2018 zapadły decyzje o rozpoczęciu prac nad kolejnymi dwoma 
sztandarowymi inwestycjami: Fabryką Wody (aquapark) oraz gruntowną przebudową 
Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera wraz z budową Centrum Szkolenia Dzieci i Mło-
dzieży. Warto odnotować kontynuację budowy nowych biurowców i apartamentowców, 
m.in. Hanza Tower oraz kompleksu Posejdon. 
W Szczecinie odbywa się też wiele wydarzeń ściągających tłumy mieszkańców i tury-
stów. Wśród najbardziej znanych można wymienić: finały The Tall Ships’ Races (ostatni 
w 2017, kolejny planowany w 2021 - Szczecin jako pierwsze miasto w historii, tego cyklu 
regatowego, po raz czwarty będzie gospodarzem finału) Międzynarodowy Festiwal Ogni 
Sztucznych Pyromagic, Sail Szczecin (Dni Morza), Pekao Szczecin Open - najstarszy i naj-
bardziej prestiżowy męski turniej tenisowy w Polsce, czy Puchar Świata FIA w Rajdach 
Terenowych - Baja Poland. 

Miasto aangażuje się w rozwój zrównoważonego transportu inwestując w elektromobil-
ność, zakupy 16 autobusów hybrydowych oraz inwestycję w tabor tramwajowy, budowę 
i przebudowę sieci tramwajowej, a także prowadzoną przez Stowarzyszenie Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego inwestycję w Szczecińską Kolej Metropolitalną.

Odnotować należy postęp w zakresie ważnych inwestycji mających na celu poprawę 
skomunikowania metropolii szczecińskiej i całego regionu z resztą kraju. W tym obszarze 
realizowanych jest kilka kluczowych projektów, w tym m.in.: remonty linii kolejowych prowa-
dzących do Szczecina, w tym remont magistrali E59 na całym odcinku Szczecin – Poznań, 
oraz Nadodrzanki (linia kolejowa 273 Szczecin-Wrocław), budowa tunelu w Świnoujściu, 
pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12.5m, rozpoczęcie prac projekto-
wych i geologicznych przy Zachodnim Drogowym Obejściu Szczecina (ZDOS), mającym 
rozpocząć się zjazdem z autostrady A6 i następnie przechodzić w obwodnicę Warzymic 
i Przecławia. ZDOS stanowić będzie drogę ekspresową, przebiegającą na zachód od miasta 
i łączącą autostradę z Policami, by następnie tunelem pod Odrą dotrzeć do Węzła Goleniów.
W tym miejscu warto podkreślić także wzrost ruchu na lotnisku Szczecin-Goleniów.  W po-
równaniu do roku bazowego liczba pasażerów wzrosła o ponad 120% do poziomu blisko 
8,5 tys. w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców metropolii. 
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Analiza benchmarkingowa celu 4 wskazuje, że Szczecin i metropolia szczecińska utrzymuje 
wysoką piątą lokatę, wyprzedzając takie metropolie jak: Lublin, Łódź i Bydgoszcz. W grupie 
miast porównywalnych wyraźnymi liderami pozostają metropolie Poznania i Wrocławia. 
Natomiast lepszą lokatę niż Szczecin mają też metropolie Gdańska i Katowic.

3.2. WIELOLETNI  PROGRAM  ROZWOJU 
SZCZECINA

Bezpośrednim narzędziem realizacji Strategii jest Wieloletni Program Rozwoju Szczecina, 
na który składają się zadania strategiczne (mające wpływ na realizację celów Strategii), 
przewidziane do realizacji w okresie pięcioletnim. WPRS jest dokumentem kroczącym, 
aktualizowanym w cyklu rocznym.

Wykonanie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina w 2018 r. 
Nakłady finansowe przeznaczone na realizację Strategii w analizowanym okresie, tj. w 2017  
i 2018 roku, to odpowiednio: 334 mln zł i 572 mln zł, i są tożsame z wartościami wykonania 
WPRS za te okresy. Nakłady finansowe na poszczególne cele strategiczne, a także w po-
dziale  na źródła finansowania przedstawia poniższy wykres.

Główne źródła finansowania wydatków strategicznych w 2018 r. to środki własne (84%). 
Istotnym źródłem finansowania oprócz środków własnych są też dofinansowania UE (14%). 
Pozostała część wydatków finansowana była dotacjami oraz partycypacją inwestorów 
prywatnych (ok. 2,7%).

Źródła finansowania Wykonania WPRS

wyszczególnienie 2017 2018

własne 308 108 687 308 108 687

środki UE 4 434 060 78 656 318

dotacje 20 799 833 15 419 831

partycypacja 600 000 21 833

razem 333 942 580 571 729 106
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Interesującą informacją jest także udział największych zadań rozwojowych w całkowitym 
budżecie WPRS. Wykaz takich inwestycji przedstawiają poniższe wykresy i tabele. 

  

 

 

Wśród największych inwestycji rozwojowych w 2018r. dominują inwestycje wzmacniające 
metropolitarność Szczecina. W latach 2017 i 2018 do realizacji zaplanowano odpowiednio  
411 i 324 zadań o średniej wartości 0,81 mln zł i 1,76 mln zł. Jednocześnie mediana wydatków  
w obydwu latach znajdowała się na zbliżonym poziomie: 127 tys. zł w 2017 i 185 tys. zł w 2018, 
co świadczy o większym rozproszeniu wydatków na WPRS w 2017 niż w 2018. W obydwu 
analizowanych okresach największe inwestycje realizowane są w ramach celów 3 i 4, podczas  
gdy najmniejsze dotyczą celu 2.  

 

 

10 największych inwestycji realizowanych w 2018 
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Wykonanie WPRS wg źródeł finansowania w 2018 r.
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Interesującą informacją jest także udział największych zadań rozwojowych w całkowitym 
budżecie WPRS. Wykaz takich inwestycji przedstawiają poniższe wykresy i tabele.

Wśród największych inwestycji rozwojowych w 2018r. dominują inwestycje wzmacniające 
metropolitarność Szczecina. W latach 2017 i 2018 do realizacji zaplanowano odpowiednio 
411 i 324 zadań o średniej wartości 0,81 mln zł i 1,76 mln zł. Jednocześnie mediana wydatków 
w obydwu latach znajdowała się na zbliżonym poziomie: 127 tys. zł w 2017 i 185 tys. zł 
w 2018, co świadczy o większym rozproszeniu wydatków na WPRS w 2017 niż w 2018. 
W obydwu analizowanych okresach największe inwestycje realizowane są w ramach 
celów 3 i 4, podczas  gdy najmniejsze dotyczą celu 2. 
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Przebudowa, ul. Kniewskiej

W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię ul. Kniewskiej, pojawiły się nowe 
chodniki, miejsca postojowe, pętla autobusowa i oświetlenie. W ramach przebudowy 
pracami objęta była sieć elektryczna, ułożono również światłowód. Prace dotyczyły 
także kanalizacji deszczowej ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej. Wybudowano nowy zbiornik 
retencyjny wód deszczowych, zespół pompowni wód deszczowych wraz z rurociągiem, 
urządzenia podczyszczające wody opadowe, a także wylot do cieku Chełszcząca. Do 
zbiornika wybudowano także nową drogę dojazdową.

Nakłady – 9 612 897,68 zł

Zadanie Kwota (w PLN)

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych 65 317 006

Modernizacja Trasy Zamkowej 44 753 785

Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin 36 723 529

Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego 36 327 853

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. 
Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli 
tramwajowej „Las Arkoński” do Al. Wojska Polskiego)

35 517 837

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udzia-
łem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym

16 030 971

Modernizacja budynku SP Nr 59 15 264 071

Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz 
z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą

13 268 611

Fabryka Wody - budowa aquaparku 12 830 485

Program remontów nawierzchni ulic 11 466 659

Razem 287 500 808

10 największych inwestycji realizowanych w 2018

WYBRANE INWESTYCJE 
ZREALIZOWANE W 2018 R.
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Park Warszewo-Podbórz

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne

To inwestycja realizowana w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt 
ten wygrał głosowanie w edycji SBO 2016. W ramach budowy zagospodarowano teren 
przy ul. Kalinowej. Pojawiły się alejki spacerowe, ławeczki, place zabaw, nowe oświetlenie, 
nasadzono zieleń. Pracami objęty był także ciek wodny Warszewiec.

Nakłady – 3 205 536,05 zł

Przy ulicy Mickiewicza w nowej siedzibie działa już Centrum Psychologiczno-Pedago-
giczne. Inwestycja związana z przebudową budynku szkoły i dostosowaniem do po-
trzeb centrum obejmowała m.in.: wykonanie toalet, stolarki drzwiowej i okiennej, sufitów.  
W podpiwniczeniu szkoły wydzielono pomieszczania na bibliotekę I wydawanie posiłków. 
Zmodernizowane zostały instalacje elektryczne, przeciwpożarowe, wodno-kanalizacyjne. 
Zainstalowano windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek został 
ponadto ocieplony. Pracami objęte było również zagospodarowanie terenu. Wykonano 
chodniki, ogrodzenie, parking.

Nakłady – 11 824 647,68 zł
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Przebudowa ul. Czeskiej

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 46

W ramach prac przeprowadzono roboty drogowe na ul. Czeskiej na odcinku za skrzyżo-
waniem  z ulicą Podmokłą do ul. Rostockiej, z wyłączeniem skrzyżowań z ul. Sarnią i Pilską. 
Pojawiła  się nowa nawierzchnia z kostki, krawężniki, dojazdy do posesji oraz elementy 
uspokojenia ruchu. Pracami objęta była również sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz 
deszczowa. Pojawiło się również nowe oświetlenie.

Nakłady – 8 225 854.64 zł

W ramach realizowanej inwestycji wybudowane zostało nowe wielofunkcyjne boisko do 
piłki nożnej i koszykówki z nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 52x25 metra oraz boisko 
do siatkówki o wymiarach 24x15 metra. Pojawiła się również trzytorowa bieżnia o długości 
60 metrów, 40 metrowa bieżnia do skoku w dal, stoły do tenisa stołowego oraz siłownia 
zewnętrzna. Wymieniona została instalacja elektryczna i sanitarna. Zainstalowany został 
monitoring. 

Nakłady – 2 285 656,65 zł
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Syrenie Stawy

Ecogenerator – Spalarnia Odpadów

„Centrum ochrony bioróżnorodności – Syrenie Stawy” to 18 ha lasu na terenie pomiędzy 
ul. Wincentego Pola, Międzyparkową, Poziomkową i Juliana Fałata, które zrewitalizowa-
no i zagospodarowano, tak aby można było z niego wygodnie i bezpiecznie korzystać. 
W miejscu istniejących dróg i ścieżek leśnych wybudowano prawie 3 km alejek o naturalnej 
nawierzchni przepuszczalnej z kruszyw skalnych. Utworzyły one szlak przyrodniczo-dydak-
tyczny „Syrenie Stawy” o długości 1,3 km oraz 5 szlaków tematycznych o łącznej długości 
1,6 km. Wzdłuż nich stanęły obiekty małej architektury, między innymi 3 altany - stacje 
przyrodnicze z nadwodną ekspozycją przyrodniczą oraz 8 altan - stacji przyrodniczych 
z planszami przyrodniczo-edukacyjnymi. Uzupełnieniem programu edukacyjnego jest 
ośrodek edukacji przyrodniczej z zespołem wiat – tzw. zielona klasa oraz placem wypo-
sażonym w terenowe gry edukacyjne i urządzenia do zabawy. Wybudowano także dwa 
pomosty i kładkę pomiędzy dwoma stawami. 
Z okolicy usunięte zostały rośliny inwazyjne, które ograniczają różnorodność biologiczną tego 
terenu. W zamian nasadzono 720 krzewów i 230 drzew gatunków rodzimych. Dla zwierząt 
zamontowano 26 budek dla ptaków oraz ustawiono 5 domków dla owadów. Wyłożono 
również 15 metrów sześciennych drewna liściastego dla wzbogacenia entomofauny.

Nakłady – 7 329 191,00 zł

EcoGenerator, Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Ob-
szaru Metropolitalnego znajduje się na Ostrowie Grabowskim. Jest w stanie przetworzyć 
w energię 150 tys. ton odpadów komunalnych rocznie zapewniając prąd i ciepło dla ok. 
30 tys. mieszkań. 

Nakłady – 711.000.000 zł
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Autobusy niskoemisyjne

Szczecin kupił 20 niskoemisyjnych autobusów marki Solaris. Zakupione autobusy cha-
rakteryzują się najwyższym standardem, zarówno jeśli chodzi o komfort jazdy, obsługę, 
jak i ich oddziaływanie na środowisko. Są one przystosowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, zapewniają bezstopniowe wejście wszystkimi drzwiami, są wyposażone 
w system automatycznego wykrywania i gaszenia pożaru silnika, klimatyzację, rozbudowany 
system monitoringu, porty USB do ładowania telefonów przez pasażerów, nowoczesne 
wyświetlacze, a także oświetlenie LED. Silniki pojazdów spełniają normy emisji spalin EURO 
VI. Zakup nowych autobusów to zadanie zrealizowane w ramach Strategii Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020.

Nakłady – 36 326 820,00 zł
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Autobusy Hybrydowe

Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 1

16 autobusów hybrydowych pojawiło się w 2018 roku w Szczecinie. Autobusy napędza 
czterosuwowy, rzędowy, wysokoprężny, chłodzony cieczą - spełniający normę emisji 
spalin EURO VI silnik diesla oraz elektryczna jednostka napędowa zapewniającą opty-
malną dynamikę jazdy autobusu w ruchu miejskim.W autobusach znajdują się ładowarki 
do urządzeń mobilnych oraz przyciski sygnalizacji alarmowej schowane w obudowie 
uniemożliwiającej przypadkowe uruchomienie, oznakowane alfabetem Brailla – świetlna 
i dźwiękowa. Ułatwieniem dla pasażerów są duże piktogramy, które wskazują miejsca dla 
wózków i rowerów, a także, co jest nowością, miejsca dla osób z psami - przewodnikami.

Nakłady – 41  967 600,00 zł

Inwestycja obejmowała budowę hali sportowej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem 
do istniejącego budynku szkoły. Wybudowany został także parking, drogi dojazdowe 
dla samochodów, chodniki oraz nowe instalacje wodociągowe, kanalizacji deszczowej 
oraz kanalizacji sanitarnej. Hala może być dzielona na dwie niezależne części, co pozwala 
na prowadzenie równolegle kilku zajęć sportowych w różnych grupach. Obiekt został wy-
posażony w boiska do koszykówki, siatkówki oraz do piłki ręcznej, oraz rozkładane trybuny 
na 114 osób. Hala została dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Nakłady – 4 896 832.08 zł
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3.3. POLITYKA PRZESTRZENNA MIASTA

W jej zakresie znajdują się działania zmierzające do budowania racjonalnych i trwałych 
struktur funkcjonalno - przestrzennych miasta oraz aktywnego zarządzania miastem. Jakość 
przestrzeni miejskiej budowana jest poprzez sprawny system zarządzania tą przestrzenią. 
Polityka przestrzenna miasta i zasady koordynacji działań planistycznych określone zostały 
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin. 
Polityka ta jest realizowana poprzez dokumenty planistyczne tworzące prawo miejscowe, 
inwestycje publiczne, publiczno – prywatne i prywatne, oraz wdrażanie zasad gospodaro-
wania nieruchomościami, a także programy i zadania wynikające z polityk: transportowej, 
mieszkaniowej, opieki nad zabytkami, ochrony środowiska, zasobów przyrodniczych i innych.
 

3.3.1.   STUDIUM UWARUNKOWAŃ  
I KIERUNKÓW  PRZESTRZENNEGO   
ZAGOSPODAROWANIA  GMINY

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Szczecin, została przyjęta na mocy Uchwały Nr XVII/470/12 
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. 
Studium określa politykę przestrzenną Gminy Miasto Szczecin i jako dokument kierownic-
twa wewnętrznego i narzędzie realizacji Strategii Rozwoju Szczecina, jest zobowiązaniem 
publicznym i wiąże organy gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Studium jest 
dokumentem określającym założenia polityki przestrzennej Gminy, w tym lokalne zasady 
zagospodarowania przestrzennego, które są wiążące dla organów Gminy (Prezydenta 
i Rady Miasta)  przy sporządzaniu planów miejscowych, nie jest aktem prawa miejscowego 
– nie wiąże organów administracji budowlanej np. przy wydawaniu pozwoleń na budowę.
Merytoryczne i formalno-prawne ramy Studium – zawiera wyciąg z dokumentów strate-
gicznych i politycznych Gminy i regionu, ważnych dla prawidłowej oceny istniejących 
uwarunkowań rozwoju i problematyki zagospodarowania przestrzennego Szczecina; 
przedstawia cel, przebieg  i metodę prac nad Studium oraz strukturę dokumentu; określa 
zakres obowiązywania Studium oraz zasady interpretacji zawartych w nim zapisów i usta-
leń, w tym także dla potrzeb badania zgodności miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego ze Studium.

Na strukturę Studium składają się treści:
l  związane ze stanem istniejącym, czyli diagnoza aktualnej sytuacji społeczno –gospo-

darczej Gminy i uwarunkowań jej rozwoju wraz z mapą uwarunkowań;
l  określające kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej, czyli 

podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez samorządy lokalne wraz 
z mapą kierunków;

l  uzasadnień zawierających objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń pro-
jektu studium.

ŁAD PRZESTRZENNY



34

SZCZECIN | 2018 RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SZCZECIN

3.3.2.  MIEJSCOWE PLANY  
ZAGOSPODAROWANIA   
PRZESTRZENNEGO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to, zgodnie z przepisami o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, akt prawa miejscowego, obowiązujący na obszarze, 
dla którego został ustanowiony. Plan miejscowy jest podstawą do wydawania decyzji  
o pozwoleniu na budowę i innych postępowań administracyjnych lub cywilnych.
Plan miejscowy jest przyjmowany uchwałą Rady Miasta Szczecin. Najczęściej, plan miej-
scowy składa się z części tekstowej i załącznika mapowego. 
Aktualnie na terenie Szczecina obowiązuje 260 miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, które obejmują 53,60% powierzchni administracyjnej miasta Szczecina 
(powierzchnia administracyjna miasta Szczecina wynosi aktualnie 30 060 hektarów).3

W 2018r. zaczęło obowiązywać 
17 nowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

L.p. Numer uchwały Nazwa Data obowiązywania

1 XLV/1316/18 POGODNO - REYMONTA 2018-12-15

2 XLIV/1272/18 NIEBUSZEWO 4 2018-10-20

3 XLIV/1271/18 SZPITAL ZDUNOWO 2 2018-10-20

4 XLIV/1270/18 STARE MIASTO  
- PARK ŻEROMSKIEGO

2018-10-20

5 XLIV/1269/18 MAJOWE - ŁUBINOWA 2018-10-20

6 XLIV/1273/18 GUMIEŃCE - KWIATKOWSKIEGO 2018-10-20

7 XLIII/1238/18 MIĘDZYODRZE - WIELKA KĘPA 2018-09-07

8 XLIII/1239/18 ZDROJE - WILLA KULTURY 2018-08-22

9 XLI/1182/18 ZDROJE - ŁOZOWA  
- LESZCZYNOWA

2018-07-20

10 XL/1157/18 WARSZEWO - WODOZBIÓR 2018-06-30

11 XL/1153/18 PARK KASPROWICZA - JASNE BŁONIA 2018-06-30

12 XL/1155/18 POMORZANY - WŁOŚCIAŃSKA 2018-06-14

13 XL/1158/18 POMORZANY  
- FLORIANA KRYGIERA

2018-06-14

14 XXXIX/1126/18 ZAŁOM - KASZTANOWE 2018-05-26

15 XXXVIII/1106/18 GUMIEŃCE - DERDOWSKIEGO 3 2018-04-11

16 XXXVIII/1105/18 STOŁCZYN - BAJECZNA 2 2018-04-11

17 XXXVIII/1104/18 STARE MIASTO - STARÓWKA  
- RYNEK WARZYWNY

2018-04-11

3 Zestawienie aktualnie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego znajduje się w tabeli, która dostępna jest na stronie BIP 
Miasta Szczecin: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/2019_04_plany_obowiazujace.pdf
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3.3.3. LOKALNY  PROGRAM  REWITALIZACJI 
DLA  MIASTA SZCZECIN  
NA LATA 2017-2023 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin został przyjęty uchwałą Nr XXXVII/1098/18 
Rady Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Miasta Szczecin. 
Uchwalony dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Rozwoju oraz 
Urząd Marszałkowski i w dniu 19 lutego 2018 r. został umieszczony w wykazie programów 
rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego.
Poniżej przedstawiono informacje dotyczące realizacji projektów rewitalizacyjnych wynika-
jących z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin, sporządzone na podstawie 
danych uzyskanych od podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektów:

Projekty zrealizowane lub rozpoczęte w 2018 roku:
l  Mieszkania chronione dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie);
l  Mieszkania chronione wspomagane dla osób w podeszłym wieku (Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie);
l  Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w tym 

zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i sportowych dla mieszkańców obszaru 
rewitalizacji (Gmina Miasto Szczecin);

l  Dzienny Dom dla Seniora „Dzienny Dom Senior +” (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie);
l  Aktywizacja mieszkańców z wykorzystaniem Lokalu KREATYWNEGO przy ul. Królowej 

Jadwigi 2 (Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki);
l  Program aktywizacji osób bezrobotnych (Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie);
l  Mama nigdy nie jest sama! - cykl zajęć i spotkań w Fundacji Macierzanka – realizacja 

części prac remontowych (Fundacja im. Małgorzaty Bajerskiej „Macierzanka”);
l  Przygotowanie i realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji (Gmina 

Miasto Szczecin);
l  Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego na obszarze rewitalizacji „ŚRODEK. 

Śródmiejski Punkt Sąsiedzki” (Gmina Miasto Szczecin/ Stowarzyszenie Edukacyjno-Ar-
tystyczne „Oswajanie sztuki”);

l  Kino Teatr „Pod Złotym Leszczem” i Galeria Wzorcowa (Stowarzyszenie Twórców i Pro-
ducentów Sztuki);

l  Renowacja budynku przy ul. Stoisława 2 w Szczecinie w celu zwiększenia aktywności 
gospodarczej obszaru rewitalizacji – realizacja części prac remontowych (Zachodnio-
pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.);

l  Dzień Sąsiada (Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.);
l  Wspieranie organizacji działających na rzecz społeczności obszaru rewitalizacji (Stowa-

rzyszenie Producentów i Twórców Sztuki);
l  REWITALIZACJA RAZEM - Kompleksowa renowacja kwartału nr 23, w tym budowa 

budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45 (Szczecińskie To-
warzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.);

l  Programy mieszkaniowe Szczecińskiego TBS: „Dom dla seniora”, „Dom dla studenta”, 
„Dom na start”, „Dom dla dziecka”, „Dom dużej rodziny” (Szczecińskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.);
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l  Poprawa standardu technicznego i funkcjonalnego lokali mieszkalnych powiązana 
ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie, budowa partnerstwa oraz 
uatrakcyjnienie miejsc do życia dla rodzin (Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o.).

3.4. PROGRAM  GOSPODAROWANIA  
           MIESZKANIOWYM  ZASOBEM  
           GMINY  MIASTO SZCZECIN

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, ustawa 
nakłada na Radę Gminy obowiązek uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin 
na lata 2016-2020 został podjęty Uchwałą Nr XXII/502/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 
6 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020, w którym jednym 
z podstawowych zadań w polityce mieszkaniowej miasta jest podnoszenie standardu 
lokali mieszkalnych poprzez wyposażenie ich w pomieszczenia łazienek i toalet. Jest to 
zadanie wieloletnie, prowadzone w systemie ciągłym. 
Na dzień 31.12.2018r. łącznie w zasobie komunalnym i spółek wykonano 275 łazienek. 
Ponadto zalegalizowano łazienki w 124 lokalach. W zakresie poprawy stanu technicznego 
zasobu komunalnego w 2018r. złożono wnioski na remont 141 lokali ,podpisano umowy 
na 97 lokali oraz ogłoszono przetarg na remont 34 lokali; z 21 wniosków na remonty da-
chów zrealizowano 18. 

3.5. PROGRAMY MIESZKANIOWE

W zakresie poprawy życia mieszkańców gmina realizuje społeczne programy mieszkaniowe 
w oparciu o własny zasób mieszkaniowy spółek , we współpracy z właściwymi Wydzia-
łami Urzędu:
l  „Dom dla dziecka”- wspierający potrzeby systemu pieczy zastępczej, którą stanowi 

zespół osób, instytucji i działań mający na celu zapewnienie czasowej opieki i wycho-
wania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez 
rodziców.  W ramach programu przygotowywane są lokale mieszkalne, w których swój 
dom znajdą dzieci wymagające wsparcia poprzez zaspokojenie ich potrzeb mieszka-
niowych.

l  „Dom Dużej Rodziny” jest programem wspierającym potrzeby rodzin wielodzietnych. 
Jego celem jest stworzenie tym rodzinom dobrych warunków do życia i rozwoju dzieci.

l  „Dom na start” - Oferta wsparcia mieszkaniowego skierowana jest do wychowanków 
pieczy zastępczej uprawnionych do otrzymania wsparcia w uzyskaniu odpowiednich 
warunków mieszkaniowych, którzy w związku z uzyskaniem pełnoletniości rozpoczynać 
będą samodzielne życie oraz do osób dotkniętych niepełnosprawnością, zdolnych do 
funkcjonowania w samodzielnym, dostosowanych do ich potrzeb mieszkaniu, które nie 
ukończyły 35 roku życia.

ZASOBY MATERIALNE GMINY
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l  „Dom seniora” skierowany do mieszkańców Miasta Szczecin, którzy nie wymagają 
całodobowej opieki w domach pomocy społecznej lub innych placówkach społecz-
nych, ale nie mają zdolności zapewnienia sobie stosownych do ich wieku warunków 
zamieszkania. Prowadzone są:

 Mieszkania wspomagane tworzone w ramach zasobów mieszkaniowych Szczecińskiego 
TBS w formie samodzielnych mieszkań jedno albo dwupokojowych dostosowanych 
do ograniczonych możliwości ruchowych osób starszych (tzw. lokale bez barier).

 
 Mieszkania chronione tworzone są dla seniorów wymagających stałego wsparcia poprzez 

zapewnienie opieki specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia i wspomagania 
w codziennym funkcjonowaniu.

W roku 2018 na realizację powyższych programów wskazano:
l  Dom dla Dziecka instytucjonalna piecza zastępcza - 1 lokal o pow. 140 m2
l  Dom Dużej Rodziny - 3 lokale
l  Dom na Start - 3 lokale z zasobu STBS oraz 2 lokale z zasobu ZBiLK
l  Dom dla Seniora (wspomagane) - 15 lokali z zasobu STBS oraz 1 lokal z zasobu ZBiLK
l  Dom dla Seniora (chronione) - 7 lokali 

l  Program „Dom dla studenta” to oferta mieszkań do wynajęcia skierowana  do osób 
pochodzących spoza Szczecina, zarówno rozpoczynających studia jak i już studiujących 
na szczecińskich uczelniach. Do dyspozycji takich osób Szczecińskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przeznaczyło kompleksowo wyremontowane 
i wyposażone duże lokale położone w centrum miasta, niedaleko ośrodków akademic-
kich. Program stworzył alternatywną formę zamieszkania w stosunku do oferty wolnego 
rynku najmu oraz pokoi w akademikach. W 2018 r. wyremontowano i wyposażono 4 
kolejne lokale mieszkalne dla 19 studentów. We wrześniu/październiku zawarto umowy 
najmu na kolejny rok ze studentami, którzy złożyli wniosek o najem w ramach przysłu-
gującego pierwszeństwa (dotychczasowi najemcy) łącznie 56 umów. Pozostałe wolne 
miejsca (nowych 19 plus zwolnione w liczbie 21) przeznaczono dla nowych studentów: 
11 osób wskazały uczelnie, 29 miejsc w wolnym naborze (decyduje kolejność składa-
nia wniosków).

l  Program „Dom dla Absolwenta” - realizowany przy udziale Szczecińskiego TBS 
zakłada wynajęcie na preferencyjnych warunkach komfortowych i wykończonych 
„pod klucz” mieszkań absolwentom najbardziej poszukiwanych kierunków szkół 
ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych oraz osobom zatrudnionym na terenie 
Szczecina w branżach uznanych przez miasto za kluczowe dla jego rozwoju. 
W ramach programu absolwent otrzymuje wsparcie polegające na pokryciu przez 
Miasto połowy wkładu własnego (czyli ok. 25 tys. zł) wymaganego do wynajęcia 
mieszkania z zasobów Szczecińskiego TBS. Drugą część wpłaca pracodawca lub 
sam absolwent. W 2017 roku grupa odbiorców została rozszerzona o kolejne zawo-
dy – filologów, ekonomistów, fizyków, biotechnologów i specjalistów związanych  
z branżą morską. W 2018 r. dołączyli do nich absolwenci studiów medycznych oraz 
zawodów medycznych. Szczecińskie TBS prowadzi stały wolny nabór wniosków 
osób zainteresowanych wynajmem mieszkania w ramach programu, przygotowując 
kolejne mieszkania do zweryfikowanego złożonymi wnioskami popytu. W 2018 r. 
zawarto łącznie 21 umów najmu (w tym 5 absolwentów kierunków medycznych 
w oparciu o porozumienia zawarte ze szpitalami). 4 kolejnych absolwentów wybranych 
przez Komisję w październiku oczekuje na zawarcie umowy w nowobudowanych 
lokalach (zawarcie umów w 2019). Zawarto kolejne porozumienie ze Szpitalem na 
Pomorzanach na kolejne 2 lokale (umowy zostały zawarte w 2019).
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3.6  PLAN TRANSPORTOWY – PLAN  
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  
PUBLICZNEGO TRANSPORTU  
ZBIOROWEGO DLA MIASTA  
SZCZECIN  NA LATA 2014-2025

Układ komunikacyjny Szczecina zawiera wszystkie wymagane elementy do stanowienia 
ważnego węzła komunikacyjnego południowego Bałtyku. Węzeł ten leży:
– w układzie wertykalnym – w podstawowej osi Europejskiego Korytarza Transportowego 

łączącego południową Skandynawię, Czechy i Austrię z portami Morza Śródziemnego;
– w układzie horyzontalnym – na trasie z Berlina do Gdańska. Poprzez swoje bezpośrednie 

połączenie za pośrednictwem A6 i niemieckiej A11 z Berlinem, miasto włączone  jest 
do zachodnioeuropejskiej sieci autostrad; 

– wzdłuż Odry i jej rozlewisk oraz nad jeziorem Dąbie – co powoduje, że wody stanowią 
około połowę nawierzchni miasta a układ drogowy wyznaczany jest poprzez sieć 
przepraw wodnych. 

W 2014 opracowano Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
dla Miasta Szczecin na lata 2014-2025. 
Poniżej przedstawiono podsumowanie z realizacji zadań dotyczących transportu miejskiego: 
l  dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych (wysokość przystan-

ków, przejazdy, zintegrowanie punktów przesiadkowych);
l  budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: pętla Basen Górniczy, pętla Turkusowa, pętla Gumieńce, węzeł 
przesiadkowy Jaśminowa ZUS, węzeł przesiadkowy Brama Portowa;

l  modernizacja istniejących oraz budowa w ramach realizowanych inwestycji nowych 
przystanków komunikacji miejskiej dostosowanych do potrzeb osób niepełnospraw-
nych;

l  przy przebudowie istniejących oraz budowie nowych w ramach inwestycji, przystanki 
komunikacji miejskiej są sukcesywnie dostosowywane dla osób niepełnosprawnych;

l  instalacja systemu informacji pasażerskiej dostosowanych do osób niepełnosprawnych.
Na terenie miasta Szczecina zainstalowanych jest 99 tablic systemu informacji pasażerskiej 
dostosowanych do osób niepełnosprawnych;
l  podniesienie komfortu jazdy poprzez: zakup taboru klimatyzowanego; dbanie o czy-

stość  w pojazdach i na przystankach; opracowanie rozkładów jazdy dostosowanych 
do potrzeb mieszkańców; dopasowanie częstotliwości kursów do liczby pasażerów;

l  rozwój parkingów Park&Ride: na ul. Hangarowej (Lotnisko Dąbie), pętla Turkusowa, 
miejsca postojowe przy węźle Jaśminowa ZUS;

l  uruchomiono 35 nowych przystanków dla linii komunikacyjnych na terenie miasta 
Szczecin. Przebudowano ul. Kniewską wraz z nową pętlą autobusową (obecnie końcowy 
na pętli posiada linia 97). Przebudowano ul. Kwiatową wraz z nową pętlą autobusową 
(obecnie końcowy na pętli posiada linia 108 i 124);

l  w ramach trwającego projektu pn. „Budowa i przebudowa torowisk – II etap” opracowano 
niżej wymienione dokumentacje projektowe dla których uzyskano decyzje o pozwoleniu  
na budowę w 2018 r.:

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
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3.7.  WIELOLETNI PLAN ROZWOJU  
I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ  
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI.

Został wprowadzony Uchwałą nr XXXVIII/1112/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 lute-
go 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych  i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Szczecinie”. W dokumencie, obejmującym lata 2018-2021 
wyszczególnione są poszczególne projekty. 

Projekty podzielone zostały na poniższe działy: 
l  Woda – przedsięwzięcia rozwojowe, modernizacyjne oraz racjonalizujące zużycie wody 

– sieci wodociągowe – na 14 projektów przewidziano 79 702,40 zł.
l  Ścieki – przedsięwzięcia rozwojowe modernizacyjne oraz racjonalizujące odprowadzanie 

ścieków – na które składa się 16 projektów – łączna kwota 148 624,20 zł
l  Rezerwa finansowa na zadania inwestycyjne – kwota 1 400,00 zł. 

Do największych zadań przeznaczonych do realizacji w 2018 r . zaliczyć można:
l  budowę, przebudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej Szczecin Lewobrzeże całko-

wity koszt 9 332 000,00, zakończenie inwestycji 2021 r.;
l  modernizację OŚK Zdroje całkowity koszt 20 186 000,60, zakończenie inwestycji 2020 r.;
l  budowę kanalizacji sanitarnej w oś. Wielgowo i oś. Sławociesze całkowity koszt 38 702 

000,10, zakończenie inwestycji 2021 r.;

– „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów”
– „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego”
– „Remont podstacji prostownikowej Kolumba”
– „Budowa Podstacji prostownikowej Chmielewskiego”
– „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie podstacji 

prostownikowej Kaszubska”; 
l  W ramach trwającego projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wy-

korzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” w 2018 r. została 
podpisana między innymi umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu oraz 
umowa o współpracy z Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym; 

l  system komunikacji publicznej uzupełniony jest przez Szczeciński Rower Miejski (Bike-
_S). W ramach Bike_S funkcjonuje około 1200 rowerów udostępnianych w 87 stacjach. 
W 2018 r. było 490 tys. wypożyczeń roweru miejskiego; 

l  w zakresie operowania Szczecińskim Rowerem Miejskim, podmiotem odpowiedzialnym 
za to zadanie jest spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.4  

4
   http://www.niol.szczecin.pl
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l  modernizację magistrali wodociągowej „Miedwianka” całkowity koszt 14 865 000,30 
zakończenie inwestycji 2020 r.;

l  monitoring i zarządzanie siecią wodociągową całkowity koszt 10 078 000,00, zakoń-
czenie inwestycji 2019 r.;

l  modernizację ZPW Pomorzany całkowity koszt 846 000,10 zł, zakończenie inwestycji 
2019 r.

Zadania zakończone:
l  rozbudowa systemu GIS w zakresie sieci wodociągowej - całkowity koszt – 278 000,50 

zł (środki własne 101 000,00 zł; dofinansowanie 177 000,50 zł);
l  monitoring i zarządzanie siecią kanalizacyjną - całkowity koszt – 54 000,30 zł (środki 

własne 13 000,90 zł; dofinansowanie 24 000,50 zł).

Zadania w trakcie realizacji ze środków własnych oraz dofinansowania oraz środków 
zewnętrznych na lata 2018-2021:
l  modernizacja ZPW Miedwie;
l  budowa, przebudowa i modernizacja pozostałych obiektów i instalacji procesu produkcji 

i rozdziału wody;
l  zakup sieci wodociągowych realizowanych przez Inwestorów zewnętrznych; 
l  budowa, przebudowa i modernizacja magistrali i sieci wodociągowej Szczecin Prawo-

brzeże; 
l  zaopatrzenie gmin ościennych w wodę;
l  budowa, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej we współpracy z jednostkami 

organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin oraz innymi podmiotami;
l  budowa sieci wodociągowej w ramach rozbudowy istniejącej infrastruktury;
l  infrastruktura techniczna;
l  monitoring i zarządzanie siecią wodociągową;
l  zakupy inwestycyjne związane z obsługą urządzeń wodociągowych;
l  budowa sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w ramach rozbudowy istniejącej in-

frastruktury;
l  budowa, przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków;
l  zakup sieci kanalizacyjnych realizowanych przez Inwestorów zewnętrznych;
l  renowacja sieci kanalizacyjnej;
l  budowa kanalizacji sanitarnej w ramach współpracy z gminami ościennymi;
l  budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej we współpracy z jednostkami 

organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin oraz innymi podmiotami;
l  budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej Szczecin Lewobrzeże;
l  budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej Szczecin Prawobrzeże;
l  budowa kanalizacji sanitarnej oś. Płonia wraz z likwidacją OŚK Płonia. 
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3.8.  PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
MIASTA SZCZECINA NA LATA  
2017 – 2020 Z UWZGLĘDNIENIEM 
PERSPEKTYWY NA LATA 2021-2024

Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2021- 2024 reguluje uchwała XXXVI/1067/17 Rady Miasta Szczecin 
z 19.12.2017 r.
Dokument ten sporządzony został w celu realizacji polityki ochrony środowiska i stano-
wi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem na poziomie miasta 
i jednocześnie integruje w sobie występujące lokalnie zagadnienia ochrony środowiska 
z założeniami ochrony środowiska wskazanymi w dokumentach tworzonych na wyższych 
szczeblach administracji.

Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2021 – 2024 stanowi kontynuację poprzedniego Programu ochrony 
środowiska miasta Szczecin na lata 2013 - 2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017 
- 2020, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVII/1109/14 z dnia 20 stycznia 2014 roku.

W swojej treści zawiera następujące główne elementy:
l  diagnozę stanu środowiska (z uwzględnieniem zmian i wskazaniem ewentualnych 

nowych priorytetów ekologicznych);
l  ocenę realizacji celów ekologicznych i kierunków działań określonych w poprzednim 

POŚ; 
l  ocenę realizacji planu operacyjnego na lata 2013 - 2016 wraz ze wskazaniem planu 

operacyjnego na lata 2017 - 2020 (w zakresie zadań własnych powiatu i Gminy oraz 
zadań koordynowanych).

Celem przedmiotowego dokumentu jest analiza istniejącego stanu poszczególnych kom-
ponentów środowiska przyrodniczego oraz zaprezentowanie celów i zadań koniecznych 
do realizacji w poszczególnych obszarach interwencji. W dokumencie określono konkretne 
przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i poprawą jego stanu oraz harmonogram 
ich realizacji  z uwzględnieniem potencjalnych źródeł finansowania.

Program ochrony środowiska podlega sprawozdawczości, zgodnie z art. 18 ust. 2 Prawa 
ochrony środowiska i w związku z tym co dwa lata sporządzane są raporty z jego wyko-
nania, które pozwalają na ocenę stopnia realizacji zaplanowanych zadań i wskazują, czy 
osiągnięto założone cele. Obecnie w opracowaniu jest raport z realizacji przedmiotowego 
Programu ochrony środowiska za lata 2017-2018.

Poniżej wykaz realizacji zadań z uzyskanych do chwili obecnej danych za 2018 r. w zakresie:
l  zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Szczecinie „Program Kawka, etap II” - koszt 

zadania w 2018 r. 14.769.086 zł; 

ŚRODOWISKO
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l  zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Szczecinie „Program Kawka, etap III” - koszt 
zadania w 2018 r. 1.020.289 zł; 

l  poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Miasto - w 2018r w ramach realizacji Programu 
Mewa zlikwidowano 54 szt. pieców/kotłów węglowych i dotacje przekazano, głównie 
osobom fizycznym, w kwocie 399 911,65 zł. Mewa prowadzona była od 01.06.2018r. 
W kwartale III  i IV 2018 r. równolegle prowadzone były programy – KAWKA II oraz MEWA. 
W ramach programu dotowane są przedsięwzięcia polegające na modernizacji syste-
mu ogrzewania  tj. na trwałej likwidacji źródeł ciepła opalanych materiałem węglowym 
i montaż w to miejsce źródeł ciepła proekologicznych; 

l  poprawy jakości powietrza – zadania zrealizowane przez Gminę w 2018 r. m.in.: budo-
wa torowiska przy CH Ster ok. 568.288 zł, budowa ul. Kredowej, Urlopowej Ostoi - Za-
górskiego 83.763.zł, Szczeciński Szybki Tramwaj etap I 504.039, zintegrowany węzeł 
komunikacyjny Łękno ok. 8.401.304 zł, węzeł przesiadkowy Głębokie 767.512, ciągi 
komunikacyjne DK 31 ok. 1.075.601 zł, przebudowa ul. Szafera 988.981zł., przebudowa  
ul. Niemierzyńskiej, Arkońskiej 35.517.937 zł; 

l  budowa farmy fotowoltuicznej o mocy 0,5 MW ZPW Pilchowo - podmiot odpowiedzialny 
ZWiK Sp. z o.o. – koszt zadania w 2018 r. 2.113.301,20 zł; 

l  poprawa jakości powietrza - Rozbudowa tras rowerowych – zadania Gminy Miasto 
Szczecin nakład ok. 13.600.000 zł; 

l  zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego 36.327.853 zł;
l  zakup 16 autobusów hybrydowych dla miasta – 36.723.529 zł;
l  poprawa klimatu akustycznego - zadania zrealizowane przez Gminę w 2018r. m.in.: 

modernizacja i remonty ulic – ok. 2.206.000; 
l  przywrócenie właściwych standardów sanitarnych wodom wykorzystywanym jako 

kąpieliska – 93589,65 zł;
l  realizacja programu „Czysta Odra w Szczecinie – etap 2” – podmiot odpowiedzialny 

ZWiK  Sp. z o.o. – koszt zadania w 2018 r. 2.258.380,75 zł; 
l  prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej - zadania zrealizowane przez 

Gminę  w 2018r. m.in.: budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej  i Lubczyńskiej 
– 9.102.209 zł; 

l  w ramach kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do ziemi  i wód m.in. 
Straż Miejska przeprowadziła 47 interwencje na terenie Szczecińskiego Węzła Wodnego;

l  edukacja ekologiczna prowadzona przez Urząd Miasta Szczecin ok. 254 000,000 zł; 
l  w ramach edukacji ekologicznej m.in. Straż Miejska przeprowadziła 96 prelekcji  w pla-

cówkach oświatowych dotyczących promowania transportu publicznego, pieszego, 
rowerowego a także w zakresie szkodliwego oddziaływania hałasu, racjonalnego 
gospodarowania zasobami naturalnymi i ich ochrony; 

l  zadania programu ochrony środowiska realizowane są przez Biuro Planowania Prze-
strzennego Miasta na bieżąco poprzez zapisy w obowiązujących oraz aktualnie opra-
cowywanych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczące m.in. ochrony 
przed hałasem, pól elektromagnetycznych, czy zagrożenia powodziowego; 

l  przebudowa nabrzeża Starówka – 1.259.199 zł; 
l  program gospodarki deszczowej (modernizacja systemu odprowadzania wód desz-

czowych na terenie miasta) – 1.853.159 zł; 
l  Mare Dambiensis - Zespół rekreacyjno-przyrodniczy Przylądek Czterech Szkieletów – 

2.362.806 zł; 
l  park przy ul Twardowskiego – 61.869 zł, Park Żeromskiego – 24.091 zł, lasy miejskie – 

360.543 zł., Park im. Łyczywka – 34.200 zł, Park im. Karpińskiego – 146.615 zł.,  Park im. 
Nadratowskiego – 10.010 zł; 
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l  program Zielone Podwórka – 2.862.304 zł; 
l  rewitalizacja Placu Wolności – 1.506.490 zł; 
l  nasadzenia drzew i krzewów – 295.300 zł; 
l  program „Platan” - w 2018 r. nasadzono blisko 3 000 szt. roślin, wartość programu: 

520 888 zł; 
l  w ramach Programu Konserwacji i Bieżącego Utrzymania Istniejących Terenów Zieleni 

na terenach zieleni w Szczecinie nasadzono 2379 drzew i 9055 szt. krzewów;  zrealizo-
wano następujące inwestycje:
–   Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym las Arkoński - 

pow. 27 ha,
–   Park Brodowski - ogród sensoryczny - pow. 1,8 ha, 
–   Park Warszewo-Podbórz - pow. 1,9 ha. 

3.9. PLAN  GOSPODARKI  NISKOEMISYJNEJ

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin został przyjęty uchwałą Rady 
Miasta Szczecin nr XII/274/15 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia 
do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego 
w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczeciń-
skiego Obszaru Metropolitalnego”.

PGN został zaktualizowany 30.10.2018 r. i jest obecnie obowiązującym programem, który 
został opracowany, by przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w Pakiecie klima-
tyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia 
udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co 
ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Gmina Miasto Szczecin podjęła działania ukierunkowane na aktualizację listy działań ujętych 
w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin. Tym samym zwrócono 
się do zainteresowanych instytucji, przedsiębiorców, oraz wspólnot mieszkaniowych 
zamierzających realizować projekt z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, o zgłaszanie 
planowanych przedsięwzięć do PGN. Przekazane informacje o planowanych działaniach/
przedsięwzięciach będą podstawą do aktualizacji przedmiotowego dokumentu oraz 
zmiany uchwały, którą dokument został przyjęty do realizacji. 

Poniżej przedstawiono realizację poszczególnych projektów i działań w obszarze PGN 
w 2018 roku :
l  zwiększanie energooszczędności w mieście Szczecin - modernizacja oświetlenia 

miejskiego. Aktualnie w ramach ww. zadania realizowane są projekty, które uzyskały 
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020: nr RPZP.02.02.00-32-0013/17 pn. „Zwiększenie 
świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasta Szczecin realizowanej poprzez mo-
dernizację istniejącego systemu oświetlenia miejskiego - obszar I-II”; nr RPZP.02.01.00-32-
0001/17 pn. „Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin 
realizowanej poprzez modernizację istniejącego systemu oświetlenia miejskiego – obszar  
IV” oraz nr RPZP.02.01.00-32-0002/17 pn. „Zwiększenie świadomości ekologicznej na 
terenie Gminy Miasto Szczecin realizowanej poprzez modernizację istniejącego syste-
mu oświetlenia miejskiego – obszar V. Dla powyższych projektów pozyskano dofinan-
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sowanie w kwocie  ok. 3,03 mln zł, co stanowi 85% wartości planowanych nakładów 
inwestycyjnych. 

W II półroczu 2018 roku trwały prace nad uruchomieniem postępowania przetargowego 
na Dostawę opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED w ramach zadania pn. Zwięk-
szenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowanej poprzez 
modernizację istniejącego systemu oświetlenia miejskiego – obszar I, II, IV, V. Przedmiotowe 
postępowanie zostało wszczęte w dniu 27 listopada 2018 roku, a w dniu 4 lutego 2019 
roku zawarto na dostawę 2 410 sztuk opraw oświetlenia ulicznego o łącznej wartości 1 
731 161,04 zł brutto oraz w dniu 26 lutego 2019 roku zawarto umowę na montaż opraw 
oświetleniowych  o łącznej wartości 2 312 154,00 zł brutto. Aktualnie realizowane są 
zapisy zawartych umów  z kontrahentami – planowany termin dostawy i montażu opraw 
oświetleniowych szacowany jest do końca lipca 2019 roku; 
l  zakup taboru autobusowego elektrycznego – w ilości sztuk 5, Projekt w ramach  RPO 

WZ 2014-2020 realizowany w ramach jednego zamówienia wspólnie z projektem  w ra-
mach programu NFOŚiGW GEPARD (6 szt. autobusów). W dniu 21.12.2018 r. wybrano 
do realizacji ofertę za kwotę 38.289.900,00 zł (11 autobusów). W dniu 23.01.2019 r. 
zawarto umowę z konsorcjum, termin dostawy pojazdów to I kwartał 2020 r.; 

l  ograniczenie zanieczyszczeń powietrza – zakup autobusów elektrycznych  na potrze-
by komunikacji miejskiej w Gminie Miasto Szczecin, zadanie dotyczy zakupu  6 szt. 
zeroemisyjnych autobusów elektrycznych w ramach programu NFOŚiGW GEPARD  
– wspólne zamówienie z zakupem 5 szt. autobusów w ramach RPO WZ 2014-2020. 
W dniu 21.12.2018 r. wybrano do realizacji ofertę Konsorcjum za kwotę 38.289.900,00 
zł  (11 autobusów). W dniu 23.01.2019 r. zawarto umowę, termin dostawy pojazdów to 
I kwartał 2020 r.; 

l  zakup bezemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą. W 2018 r. złożono 
wniosek o dofinansowanie 8 szt. autobusów zero emisyjnych o długości ok. 18m w ra-
mach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek o dofinansowanie 
znajduje się w ocenie.

3.10. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, plany gospodarki 
odpadami są opracowywane na poziomie krajowym i wojewódzkim, tym samym został 
zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpa-
dami (obowiązywał od 2002 r.) Jednostki samorządu terytorialnego swoje zamierzenia 
gospodarcze z zakresu gospodarki odpadami dostosowują do wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami. W obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami dla Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022  z uwzględnieniem perspektywy na lata 
2023-2028, w zakresie planów inwestycyjnych dla Gminy Miasto Szczecin wskazany jest 
rozwój sieci punktów selektywnego zbierania odpadów (EKOPORTÓW). W dokumencie 
wskazano realizację trzech obiektów w perspektywie lat 2017 -2020, z czego jeden obiekt 
zrealizowany w 2017 r., jeden obiekt w trakcie realizacji (termin 10.2019) i jeden w planie.

3.11.  PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA   
PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SZCZECIN 

Program ochrony środowiska przed hałasem na lata 2016-2021 został uchwalony na 
mocy Uchwały nr XVIII/429/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie 
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2016-2021. 
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Głównym celem Programu jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego na 
terenach, na których nastąpiły przekroczenia obowiązujących norm. Merytoryczną pod-
stawą opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin 
jest mapa akustyczna miasta Szczecin opracowana w roku 2014. Wykonane w ramach jej 
realizacji mapy terenów zagrożonych hałasem (mapy konfliktów akustycznych) stanowiły 
podstawę do opracowania samego Programu. W Programie oceniono wpływ na klimat 
akustyczny zaplanowanych inwestycji, modernizacji i remontów infrastruktury drogowej 
i tramwajowej miasta w okresie 2016-2021, które przyczynią się do zmniejszenia uciążli-
wości hałasowej dla mieszkańców Szczecina.
Program Ochrony Środowiska przed Hałasem na lata 2016-2021 jest sukcesywnie realizo-
wany. Wszystkie inwestycje miejskie dotyczące przebudowy dróg mają na celu poprawę 
zarówno stanu drogi jak i zmniejszenie poziomu hałasu w związku z zastosowaniem na-
wierzchni  o współczynnikach zmniejszających hałas jaki się generuje pomiędzy podłożem 
i oponami samochodów. Ponadto w planach jest realizacja ekranów akustycznych w wy-
branych miejscach Szczecina, które sukcesywnie będą realizowane w miarę możliwości 
finansowych Gminy Miasta Szczecin. W ramach inwestycji miejskich wykonano w 2018r. 
przebudowę pętli tramwajowej Pogodno, oraz zmodernizowano linię tramwajową na ul. 
Gdańskiej. Ponadto w 2018 roku rozpoczęto przebudowę ul. Arkońskiej oraz ul. Kułakow-
skigo, które obecnie są w trakcie realizacji.

3.12.  PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI  
BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA  
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT  
W SZCZECINIE

Zgodnie z art. 11a Ustawy o ochronie zwierząt, Rada Gminy zobowiązana jest corocznie 
do dnia 31 marca, do określenia w drodze uchwały, programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku 
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 
ww. Ustawy. 
Przygotowany Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt w Szczecinie w 2018 roku, stanowiący załącznik do uchwały, obejmuje 
swoim zakresem realizację takich zadań jak: 
l  zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
l  opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
l  odławianie bezdomnych zwierząt;
l  obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
l  poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
l  usypianie ślepych miotów;
l  wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
l  zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt.

W ramach Programu w 2018 r. wykonano:
l  ok. 1900 wizyt lekarsko - weterynaryjnych kotów wolno żyjących,
l  1200 zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących,
l  zaczipowano 889 psów,
l  zakupiono i rozdano społecznym opiekunom 60 szt. domków dla kotów wolno żyjących 

oraz 6 096 kg suchej karmy oraz 20 904 szt. puszek karmy dla kotów.
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3.13. STRATEGIA INTEGRACJI  
I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015 
- 2020 przyjęta została uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XVI/384/16 z dnia 23 lutego 2017 
roku. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem uwarunkowanym 
prawnie. Obowiązek jej opracowania wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 roku  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zmianami). Przewiduje on 
w ramach zadań własnych Gminy „opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązy-
wania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 
społecznej, profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem 
jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”.

Strategia jest kluczowym dokumentem planistycznym w obszarze polityki społecznej sa-
morządu. Projekt Strategii swoim zakresem obejmuje najistotniejsze problemy społeczne 
dotyczące miasta Szczecin. Znalazły się wśród nich tak istotne zagadnienia jak: wspieranie 
rodziny, piecza zastępcza, wsparcie seniorów, bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, niepeł-
nosprawność, uzależnienia, ochrona zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie, współpraca międzysektorowa. Wobec wskazanych problemów społecznych 
wyznaczono cele i przedstawiono działania zmierzające do zmniejszenia skali wykluczenia 
społecznego oraz prowadzenie polityki w kierunku polepszenia życia mieszkańców Miasta 
Szczecina. W każdym z obszarów realizowane są działania uznane za priorytetowe dla Gminy 
Miasto Szczecin. Niniejszy dokument stanowi podstawę i posiada swoje odzwierciedlenie 
w konkretnych programach realizowanych przez Jednostki Organizacyjne Gminy Miasto 
Szczecin, współpracujące z nimi służby, w tym:. Policja, Straż Miejska, Placówki Ochrony 
Zdrowia, uczelnie wyższe i organizacje prowadzące działalność pożytku odnosi się w swojej 
treści do programowanych działań w dwóch zasadniczych zakresach: 
l  Profilaktyka dla dzieci i udogodnienia dla rodziców: 

- zdrowie dzieci (programy profilaktyki i promocji zdrowia), 
- szkoła rodziców (szkolenia i edukacja osób dorosłych), 
- Szczecin Przyjazny Rodzinie (kontynuacja i rozwój programu), 
- zwiększenie liczby miejsc w opiece żłobkowej. 

l  Senior w mieście: 
-  Centrum Informacji Senioralnej i system domów pomocy społecznej, 
- oddawanie do użytku kolejnych mieszkań chronionych i tworzenie rodzinnych do-

mów pomocy,
-  usankcjonowanie pomocy sąsiedzkiej, 
 -  dzienne formy wsparcia seniora.

POLITYKA SPOŁECZNA
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3.14.  PROGRAM PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany jest 
corocznie przez Radę Miasta Szczecin. Program został przyjęty Uchwałą nr II/22/18 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Szczecin na rok 2019.

Realizacja zadań na 2018 r. wynikających z Programu zaplanowana została w terminie 
styczeń-grudzień, a jego założenia są długoterminowe – stanowią kontynuację działań 
z lat poprzednich oraz przewiduje się ich kontynuację w latach następnych. W oparciu 
o posiadane doświadczenia wypracowano nowe, bardziej skuteczne rozwiązania w ob-
szarze przeciwdziałania uzależnieniom. Istotną zmianą w tym zakresie jest utworzenie 
jednostki organizacyjnej pn.„Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień”, która przejęła 
zadania Miejskiej Izby Wytrzeźwień i jednocześnie realizuje nowe zadania. Wdrożono także 
interdyscyplinarny projekt szkoleniowy dotyczący profilaktyki uzależnień od substancji 
psychoaktywnych, skierowany głównie do młodzieży, rodziców i nauczycieli. Ponadto, 
gminne programy profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii zostały 
scalone w jeden Program dziedzinowy, stanowiący podstawę  do praktycznej realizacji 
zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Program 
wpisuje się w jeden z obszarów realizacji Strategii - Przeciwdziałanie dysfunkcjom i reali-
zowany jest poprzez niżej wymienione działania.

Programy profilaktyki realizowane dla dzieci i młodzieży w podmiotach oświaty, placów-
kach wsparcia dziennego, instytucjach kultury i w innych formach z uwzględnieniem 
współczesnych zagrożeń w uzależnienia w cyberprzestrzeni, dopalacze:
l  rozszerzenie bezpłatnej oferty profilaktycznej dla mieszkańców Szczecina poprzez 

szeroki udział organizacji pozarządowych, placówek kulturalnych i oświatowych oraz 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;

l  podniesienie poziomu wiedzy beneficjentów dotyczącej działania i szkodliwości alkoholu 
oraz innych substancji psychoaktywnych w kontekście zdrowotnym, społecznym, eko-
nomicznym itd. oraz wzrost wiedzy beneficjentów na temat mechanizmów uzależnień;

l  poszerzenie i wspieranie dotychczas dostępnej oferty alternatywnych form spędzania 
czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

l  obniżenie popytu na alkohol i inne substancje psychoaktywne;
l  podwyższenie wieku inicjacji alkoholowej;
l  obniżenie liczby okazjonalnych konsumentów, pijących ryzykownie oraz szkodliwie;
l  uatrakcyjnienie i uzupełnienie oferty profilaktycznych zajęć pozaszkolnych przeznaczo-

nych dla dzieci i młodzieży – adekwatnych do zainteresowań adresatów;
l  umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestnictwa w zajęciach promujących zachowania 

prozdrowotne dotyczące m.in. profilaktyki uzależnień;
l  popularyzacja abstynencji wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodzin;
l  korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym;
l  aktywizacja rodziców i opiekunów do działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi  

oraz negatywnym skutkom konsumpcji alkoholu;
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l  zdobycie informacji na temat dostępnych form pomocy na terenie Szczecina dla osób 
szkodliwie używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych;

l  nabycie umiejętności rozpoznawania zachowań ryzykownych w kontekście stosowania 
środków psychoaktywnych oraz rozpoznawania zachowań agresywnych i przemoco-
wych w odniesieniu do jednostki i grupy;

l  nabycie przez rodziców i nauczycieli umiejętności rozpoznawania zachowań świad-
czących  o stosowaniu przez ich podopiecznych środków psychoaktywnych;

l  wzmocnienie umiejętności wychowawczych rodziców/opiekunów i rodziców;
l  rozwinięcie wrażliwości na potrzeby innych ze szczególnym uwzględnieniem osób 

słabszych i niepełnosprawnych.

Promocja zdrowego i trzeźwego macierzyństwa jako eliminacja zagrożeń FAS i innych 
zaburzeń wynikających z używania alkoholu i środków odurzających: 
l  zwiększenie dostępu i rozszerzenie oferty działań profilaktycznych, specjalistycznego 

wsparcia dla mieszkańców Szczecina - rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych 
Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS); 

l  podniesienie poziomu wiedzy kadry zajmującej się pracą z dziećmi z syndromem FAS/
FASD i ich rodzinami oraz społeczności lokalnej;

l  prowadzenie profilaktyki spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży jako działania 
minimalizujące pojawienie się FAS wśród nowonarodzonych dzieci;

l  wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS oraz minimali-
zowanie skutków FAS u dzieci dotkniętych tym syndromem;

l  pomoc na rzecz opiekunów dziecka z syndromem FAS;
l  rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin.

Rozszerzenie możliwości terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z problemem uzależnień, 
w tym behawioralnych: 
l  rozszerzenie lokalnej oferty terapeutycznej i rehabilitacyjnej odnoszącej się do uzależnie-

nia i współuzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz poprawa jakości świadczonych 
usług terapeutycznych na terenie Gminy Miasto Szczecin na rzecz osób uzależnionych 
od alkoholu, narkotyków i współuzależnionych oraz ich bliskich – mieszkańców Szcze-
cina, w tym osób nieletnich i ich rodzin; 

l  poprawa jakości życia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków we wszystkich 
obszarach funkcjonowania, tj. rodzinnego, zawodowego, zdrowotnego, społecznego, 
prawnego, duchowego; 

l  poprawa jakości życia, zmniejszenie szkód i strat związanych z życiem z osobą uzależ-
nioną od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych; 

l  przeciwdziałanie nawrotom towarzyszącym zespołowi zależności alkoholowej poprzez 
zagospodarowanie czasu wolnego i udzielanie wsparcia trzeźwiejącym i ich rodzinom; 

l  zapewnienie zajęć terapeutycznych osobom po podstawowej terapii uzależnienia  oraz 
organizacja czasu wolnego dla trzeźwych i trzeźwiejących alkoholików oraz ich rodzin, 
m.in. w formie wyjazdów i zajęć: kulturalno-oświatowych, festynów rodzinnych i innych; 

l  propagowanie misji ruchów samopomocowych, tj.: AA, Al-Anon, Al-Ateen oraz budowa-
nie umiejętności konstruktywnego wzajemnego wsparcia wśród osób uzależnionych; 

l  ograniczanie szkód społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych wynikających  z nad-
używania alkoholu i narkotyków oraz zwiększenie efektywności funkcjonowania osób 
uzależnionych; 

l  propagowanie abstynencji jako stylu życia i korygowanie zachowań ryzykownych  osób 
uzależnionych; 
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l  aktywizacja społeczna osób zainteresowanych ofertą i działalnością Klubu Abstynenta,  
oraz wspieranie stowarzyszeń abstynenckich; 

l  pogłębienie i utrwalenie zmian w zakresie funkcjonowania osób uzależnionych, jakie 
zaszły w czasie trwania podstawowego etapu terapii; 

l  poszerzenie wglądu i rozumienia siebie w zakresie swoich potrzeb, emocji, motywacji 
podejmowanych działań, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z poczuciem winy 
osób uzależnionych, wstydem, pogłębienie poczucia skuteczności i pewności siebie.

Zwiększenie dostępności poradnictwa oraz podstawowej edukacji oraz rozszerzenie 
dostępności do usług terapeutycznych i psychoterapeutycznych dla osób: eksperymentu-
jących z narkotykami, nadużywających narkotyków, uzależnionych, współuzależnionych 
oraz ich rodzin i bliskich:
l  ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych związanych z zażywa-

niem narkotyków oraz kształtowanie postaw sprzyjających bezpiecznej zabawie wśród 
uczestników imprez muzycznych; 

l  dostarczanie wiedzy na temat uzależnienia i współuzależnienia od narkotyków,  oraz 
propagowanie zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego bez korzystania  z sub-
stancji psychoaktywnych; 

l  zmiana destrukcyjnych zachowań osób uzależnionych oraz ograniczenie liczby osób 
sięgających po narkotyki oraz uzależnionych od narkotyków; 

l  podniesienie poziomu umiejętności społecznych (komunikacja, asertywność, rozwią-
zywanie sytuacji konfliktowych itp.); 

l  zwiększenie poziomu wiedzy na temat możliwości zakażenia oraz życia osób zakażonych 
wirusami: HCV i HIV, szkodliwości zażywania dopalaczy i innych środków psychoak-
tywnych oraz zwiększenie dostępności pomocy dla osób zagrożonych uzależnieniem, 
uzależnionych i współuzależnionych; 

l  zwiększenie liczby osób korzystających z pomocy terapeutycznej w poradni poprzez 
rozmowy motywujące w środowisku klienta, dystrybuowanie materiałów informacyjnych 
o serwisach pomocowych; 

l  ograniczenie zakażeń HIV i innymi chorobami zakaźnymi poprzez podniesienie pozio-
mu wiedzy odbiorców na temat problematyki HIV/AIDS i zasad bezpiecznego seksu 
poprzez rozmowy oraz dystrybucję materiałów edukacyjnych; 

l  monitorowanie zjawiska narkomanii na terenie Gminy Miasto Szczecin z uwzględnie-
niem danych nt. rodzajów najbardziej popularnych narkotyków, stylów brania  oraz 
zapotrzebowania na działania z zakresu redukcji szkód dla użytkowników substancji 
odurzających poprzez gromadzenie danych w formie ankiet, obserwacji i rozmów; 

l  przeciwdziałanie zakażeniom chorobami przenoszonymi drogą płciową poprzez 
zwiększenie poziomu wiedzy o chorobach zakaźnych oraz popularyzowanie zasad 
bezpiecznego seksu.

l  zwiększenie dostępu do informacji o dostępnych formach pomocy i zadaniach instytucji  
i organizacji pozarządowych włączonych w przeciwdziałanie narkomani i HIV/AIDS.

3.15. PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA  
PRZEMOCY  W  RODZINIE

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2020 został przyjęty 
uchwałą Nr III/870/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia 
„Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020”. 
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W dokumencie przyjęto cele i obszary realizacji, analogicznie jak w projekcie Krajowego 
Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w odniesieniu do obszaru Miasta Szczecin. 
Za cel główny Programu przyjęto: Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Szczecinie. Realizacja celu głównego 
odbywać się będzie w 4 obszarach:
1. Profilaktyka.
2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie.
4. Kompetencje służb, osób i instytucji.

Realizatorami Programu są jednostki pomocy społecznej oraz systemu wsparcia rodziny 
i pieczy zastępczej, prowadzone przez Miasto Szczecin i inne podmioty, instytucje wymia-
ru sprawiedliwości, Policja, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
instytucje ochrony zdrowia i oświaty. Rolę szczególną pełni Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, jako koordynator działań na rzecz rozwiązywania 
problemów przemocy domowej oraz inicjator nowych działań, potrzeb i strategii. Okre-
ślone usługi i zadania wspierające realizację programu będą zlecane także podmiotom 
pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
W składzie osobowym Zespołu są przedstawiciele następujących instytucji: Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie, Komenda Miejska Policji w Szczecinie, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Straż Miejska  w Szczecinie, Kuratorska Służba Sądowa przy 
Sądzie Okręgowym w Szczecinie, Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, Kolegium Lekarzy 
Rodzinnych – Oddział Zachodniopomorski, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Ośrodek 
Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowe-
go w Szczecinie, Wydział Spraw Społecznych  i Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. 
Kluczową rolę w tym systemie i obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Miejski Ośro-
dek Pomocy Rodzinie, który jest również wykonawcą szeregu działań interwencyjnych, 
pomocowych, specjalistycznych  oraz sprawozdawczych, oraz pełni rolę koordynatora 
Programu. Nadzór merytoryczny nad realizacją programu sprawuje Wydział Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miasta Szczecin.

3.16. PROGRAM ,,PRZECIWDZIAŁANIE  
BEZDOMNOŚCI”

Program Przeciwdziałania Bezdomności został powołany na mocy Uchwały nr XXXIV/936/17 
Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przyjęcie Miejskiego Pro-
gramu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2017-2021. 
Podjęcie przez Gminę Miasto Szczecin działań prewencyjnych ujętych w Miejskim Pro-
gramie Przeciwdziałania Bezdomności, stanowi systemowe rozwiązanie zmierzające do 
zmniejszenia liczby osób bezdomnych w mieście oraz realnej ochrony przed bezdomnością. 
W pomoc osobom bezdomnym zaangażowane są głównie organizacje pozarządowe 
i ośrodki pomocy społecznej. Problem bezdomności i zagrożenia bezdomnością ma 
jednak bardzo złożony charakter, dlatego też nie wystarczające są możliwości i narzędzia 
w ramach pomocy społecznej. Konieczne jest podejście wieloaspektowe i interdyscypli-
narne, oparte na wielosektorowej współpracy obejmującej różne dziedziny polityki spo-
łecznej, a w szczególności mieszkalnictwo, edukację, rynek pracy, ochronę zdrowia oraz 
wymiar sprawiedliwości. Rozwiązywanie problemu bezdomności w Szczecinie powinno 
odbywać się w zakresie najważniejszych obszarów: diagnostycznego, współpracy pod-
miotów zaangażowanych w działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych bezdomnością 



51

SZCZECIN | 2018 RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SZCZECIN

i bezdomnych, mającej na celu wypracowanie systemowych rozwiązań w ramach polityki 
społecznej. Najważniejszymi zadaniami dla instytucji i organizacji, które pomagają osobom 
bezdomnym jest interweniowanie w sytuacjach stanowiących zagrożenie egzystencji, 
udzielanie schronienia i zapewnianie środków utrzymania oraz pomoc w integracji. W celu 
realizacji tych zadań niezbędna jest efektywna infrastruktura pomocy społecznej, narzędzia 
i spójna wizja niesienia pomocy i wsparcia osobom bezdomnym. 
Miejski Program Przeciwdziałania Bezdomności przewiduje działania mające na celu za-
pobieganie bezdomności i reintegrację osób i rodzin bezdomnych, poprzez wyrównanie 
szans życiowych, jak również stałe monitorowanie problemu bezdomności na terenie 
Szczecina, kreowanie nowych podnoszących efektywność sposobów działania w obszarze 
problematyki bezdomności, aktywizacji zawodowej osób bezdomnych, czy świadczenie 
niezbędnej pomocy umożliwiającej powrót do aktywnego i samodzielnego życia. 
Program przewiduje działania profilaktyczne, osłonowe i aktywizacyjne skierowane do 
osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych. Miejski Program Przeciwdziałania 
Bezdomności na lata 2017-2021 został opracowany przez Zespół badawczy, powołany 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, przy współpracy z ekspertem 
–Komendantem Miejskim Policji w Szczecinie oraz gremium doradczym, obejmującym 
interesariuszy Programu.

3.17. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY

Program wspierania rodziny został przyjęty mocą Uchwały nr XXVI/667/17 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny Gminy 
Miasta Szczecin na lata 2017-2019. 
Program ma w założeniu stanowić kontynuację działań przewidzianych w dotychczas obo-
wiązującym programie, ponieważ kluczowe okoliczności rzutujące na przyjęte wówczas cele  
i założenia pozostają w znacznej mierze aktualne. Zaliczyć do nich należy zdiagnozowane 
w województwie zachodniopomorskim zagrożenia życia rodzinnego, objawiające 
się m.in. wysokim wskaźnikiem rozwodów, wysokim wskaźnikiem osób samotnie wycho-
wujących dzieci oraz wysokim wskaźnikiem urodzeń pozamałżeńskich. Wysoki jest także 
wskaźnik osób korzystających z pomocy społecznej, w tym rodzin z dziećmi. Wprawdzie 
zauważalna jest tu tendencja spadkowa liczby świadczeniobiorców, szczególnie upraw-
nionych do świadczeń pieniężnych, ale liczba zgłaszanych przypadków przemocy w ro-
dzinie, odsetek rodzin ze zdiagnozowaną bezradnością opiekuńczo-wychowawczą lub 
niską zaradnością życiową i ubiegająca się z tego tytułu o wsparcie i pomoc jest ciągle 
wysoka. Szczególnie istotnym jest utrzymujący się wysoki odsetek dzieci przebywających 
w pieczy zastępczej. 
Zauważalną jest tendencja do otwartego dostrzegania i wdrażania kolejnych rozwiązań 
polityki prorodzinnej zarówno tej, która sprzyjać ma dzietności, jak nastawionej na wspar-
cie istniejących rodzin wielodzietnych. Zarówno przez podjęte już instrumenty wsparcia 
materialnego, jak i poprzez postulowane i projektowane rozwiązania w zakresie polityki 
podatkowej i prawa pracy. Istotnym zmianom ulegają zatem warunki w jakich realizowany 
będzie Program wspierania rodziny Gminy Miasta Szczecin na lata 2017- 2019. W roku 
2016 przyjęta została uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XVI/384/16 z dnia 23 lutego 2016 
r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 
2015 -2020. W Strategii obszar wspierania dziecka i rodziny został uznany za jeden z 4 
kluczowych obszarów polityki Gminy Miasta Szczecin, a 3-letnie programy wspierania 
rodziny i rozwoju pieczy zastępczej za kluczowe komponenty realizacji Strategii. W 2016 
roku rozpoczęła się realizacja Programu 500+, czyli bezpośredniej pomocy materialnej 
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dla rodzin z dziećmi, finansowanego w całości ze środków budżetu Państwa. W tym roku 
wprowadzono również rozwiązania płatnych urlopów macierzyńskich dla osób dotąd nie-
objętych takim instrumentem i nieposiadających takich uprawnień z tytułu umowy o pracę.
Zmiany nastąpiły także w samej ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
oraz  w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, polegające na 
wykluczeniu ubóstwa, jako przyczyny umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej i zasto-
sowania tego środka ograniczenia władzy rodzicielskiej w sytuacji, w której wyczerpane 
zostały inne możliwości rozwiązania problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie. 
W działaniach Gminy Miasta Szczecin, w ramach lokalnego programu Szczecin Przyjazny 
Rodzinie pojawiły się i rozwinęły nowe instrumenty wsparcia rodziny z dziećmi o charakterze 
zarówno finansowym jak  i programowym. Jest to m.in. Bon Opiekuńczy, który jest świad-
czeniem pieniężnym przyznawanym rodzinom w celu zapewnienia dzieciom w wieku od 
13 do 36 miesiąca życia optymalnej, wybranej przez rodziców opieki poprzez:
l  dofinansowanie legalnego zatrudnienia niani,
l  dopłatę do pobytu dziecka w żłobku niepublicznym, klubie dziecięcym lub u opieku-

na dziennego.

W ramach Programu, do końca 2018r. wydano ponad 46 000 Szczecińskich Kart 
Rodzinnych, w tym w roku 2018: 1432 oraz ponad 16 2005 Szczecińskich Kart 
Seniora, w tym w roku 2018: 2807. 
W oparciu o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio-
pomorskiego 2014-2020, a podjęte przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie starania o ich 
uzyskanie w trybie konkursowym przyniosły powodzenie w postaci dofinansowania na 
realizację programu aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym pn. ,,Aktywna Integracja w Szczecinie”. Działaniami Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie zostaną objęte osoby i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym 
z tytułu ubóstwa, niepełnosprawności, trudności w wypełnianiu funkcjiopiekuńczo -wy-
chowawczych lub przebywania w pieczy zastępczej. Uzyskane dofinansowanie pozwoli 
na rozwinięcie w większej skali i wzbogacenie działań prowadzonych na rzecz rodzin 
z dziećmi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Realizacja programu ma po-
prawić warunki wykonywania zadań podmiotów zobowiązanych do realizacji działań na 
rzecz rodziny przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowaw-
czej, rozszerzyć grono partnerów i sojuszników, a poprzez okresowe gromadzenie i upu-
blicznianie danych przyczynić się do lepszego dostrzegania potrzeb, adekwatne do nich 
planowanie finansowe i uwzględnianie problematyki rodziny w innych przyjmowanych 
regulacjach i rozwiązaniach. 

Za główne cele Programu wspierania rodziny w Szczecinie uznaje się:
1. Poprawę warunków życia rodzin z dziećmi i warunków realizacji praw dziecka do rozwoju, 

wychowania w rodzinie, stabilnego środowiska wychowawczego, rozwoju uzdolnień, 
zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku.

2. Wzmocnienie zdolności rodzin i jej członków do przezwyciężania pojawiających się 
trudności życia rodzinnego, poprzez uzyskanie profesjonalnego wsparcia.

3. Poprawę wsparcia rodziny w kryzysie i ograniczenie zapotrzebowania na usługi trwałej 
opieki zastępczej.

4. Podnoszenie kompetencji i jakości działań podmiotów wspierających rodzinę.

Program wspierania rodzin wpisuje się w obszary realizacji Strategii Rozwoju 
Szczecina w obszarze pn. Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 
- wychowawczej oraz wyrównywanie szans w starcie życiowym dzieci poprzez:
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l  Prowadzenie 36 placówek wsparcia dziennego na ogółem 1119 miejsca (umowy 
na prowadzenie przez podmioty niepubliczne placówek wsparcia dziennego zostały 
zawarte na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.);

l  Prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego (placówka funkcjonuje 
w strukturach Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza);

l  Organizowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin 
z występującym problemem uzależnień, finansowanego ze środków publicznych,  ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości oddziaływań profilaktycznych  i pro-
mocyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego trybu życia, rozwoju;

l  Organizacja wypoczynku letniego wyjazdowego w formie kolonii i obozów dla dzieci  
z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz organizacja 
półkolonii dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego;

l  Pomoc w zapewnieniu dzieciom i młodzieży z rodzinnych form pieczy zastępczej 
różnego rodzaju form spędzania wolnego czasu, w ty np. kolonii, obozów i turnusów 
socjoterapeutycznych, w szczególności we współpracy z organizacjami pozarządowymi  
oraz poprzez udzielanie dofinansowania;

l  Prowadzenie programów profilaktycznych, korekcyjnych i terapeutycznych, grup wsparcia 
realizowanych dla dzieci i młodzieży poza placówkami wsparcia dziennego, budowa-
nie adekwatnego do zidentyfikowanych potrzeb systemu reagowania  na szczególne 
potrzeby np. dla dzieci z FAS, zaburzeniami więzi, dzieci z problemem uzależnień, dzieci 
jako ofiary przemocy i cyfrowego uzależnienia itp. dzieci zdiagnozowanych w kierunku 
ADHD, problemów wieku dojrzewania. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Szczecińskie 
placówki i instytucje kulturalne, Szczecińskie Centrum Profilaktyki, placówki oświatowe 
oraz organizacje pozarządowe w ramach umów zawartych z Gminą Miasto Szczecin 
na realizację zadań publicznych w tym: 
–  wspieranie opieki paliatywnej na rzecz nieuleczalnie i terminalnie chorych pacjentów 

(dzieci i dorosłych i ich rodzin w trakcie choroby i okresie żałoby) dla 876 beneficjentów
–  Zdrowie Naszych Dzieci - programy polityki zdrowotnej adresowane do uczniów  

klas I, II i VI szkół podstawowych łącznie dla 3 822 uczniów,
–  działania edukacyjno-terapeutyczne, promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, 

promocja idei honorowego krwiodawstwa, we współpracy z organizacjami, poza-
rządowymi na rzecz dzieci i młodzieży. Liczba uczestników – 577 dzieci;

–  działania promujące zdrowy styl życia z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej prowa-
dzone we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie 
w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia dla 1 421 uczniów.

l  Szkolenia i warsztaty dla uczniów 45 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych, dotyczące ryzykownych zachowań nastolatków;

l  Programy wychowawcze, profilaktyczne, wspomagające rozwój dzieci, m.in.:
– opracowanie i wdrożenie w 155 jednostkach szkolnego programu wychowawczo 

-profilaktycznego w którym uczestniczyło 50 935 dzieci;
– realizację Programu „Mały uczeń pierwsza klasa” – podniesienie atrakcyjności szcze-

cińskich szkół podstawowych – dofinansowanie dodatkowych zajęć rozwijających 
zainteresowania i aktywne spędzanie czasu wolnego dla 3982 dzieci;

– realizację Programu terapeutyczny dot. funkcjonowania szkolnego, kompetencji 
emocjonalno-społecznych i ogólnorozwojowych dla 2 309 dzieci i uczniów;

– realizację Program logopedyczny – profilaktyczno-korekcyjny dla dzieci z wadami 
wymowy - 1 082 dzieci i uczniów;

l   Program profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci w wieku przedszkolnym – „Spójrz ina-
czej” – wspieranie obszaru społeczno-moralnego u dzieci przedszkolnych - 2 439 dzieci.
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l  Program profilaktyczny dot. prozdrowotnych nawyków aktywnego stylu życia „Szkoła 
promująca zdrowie”, „Żyj zdrowo”, „Przeciwdziałanie otyłości”, „Zdrowy uśmiech” - 5 
216 dzieci i uczniów.

l  Warsztaty profilaktyczne, koła zainteresowań, wydarzenia kulturalne dla dzieci  i młodzie-
ży organizowane przez szczecińskie placówki i instytucje kulturalne, w których udział 
wzięło 6500 osób.

l  Zapewnienie opieki dzieciom do lat 3 rodziców godzących zatrudnienie z pełnieniem 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenie dostępności do różnych form opieki 
nad dzieckiem do lat 3, w tym realizacja świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy”,  
co pozwala na godzenie życia zawodowego ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, 
umożliwi udział w programach aktywizacji społecznej i zawodowej rodzicom samotnie 
wychowującym dziecko; 

l  Inicjowanie rozwiązań przygotowujących do roli rodziców, świadomego i planowanego 
rodzicielstwa i przeprowadzanie tego typu przedsięwzięć w celu lepszego przygotowania 
do pełnienia ról rodzinnych; popularyzacja i upowszechnianie udziału w warsztatowych 
formach podnoszenia kompetencji rodzicielskich (przedsięwzięciach typu Szkoła  dla 
Rodziców) i przeprowadzanie tego typu szkoleń i warsztatów;

l  Upowszechnianie instrumentu kart rodzinnych w celu wyrównywania szans i ułatwiania 
dostępu do usług publicznych dla rodzin z dziećmi, wspierania rodzin wielodzietnych, 
promocji wartości dużych rodzin, przeciwdziałania stereotypom towarzyszącym wielo-
dzietności, zwiększania gotowości do posiadania dzieci. 

l  Udzielanie świadczeń, w tym: rodzinnych, opiekuńczych, alimentacyjnych, dodatków 
mieszkaniowych i energetycznych dla rodzin z dziećmi w celu poprawy kondycji 
ekonomicznej rodzin z dziećmi, w szczególności wielodzietnych, z dzieckiem  o spe-
cjalnych potrzebach z tytułu niepełnosprawności w tym wsparcie finansowe rodziców 
mających na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci urodzonych podczas jednego porodu 
(ciąża mnoga).

l  Świadczenie usług w zakresie doradztwa, mediacji I terapii dla rodzin z dziećmi; zwięk-
szenie dostępności I rozwój poradnictwa specjalistycznego, działań terapeutycznych 
oraz poradnictwa prawnego dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej  
i dzieci w nich umieszczonych oraz dzieci własnych opiekunów zastępczych, w tym  we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami:

l  W 2018r. z pomocy Działu Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Ro-
dzinie skorzystało 1 596 klientów. Udzielano między innymi: pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej, prowadzono poradnictwo rodzinne i prawne. Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Szczecinie w 2018 r. zapewnił wsparcie asystenta rodziny dla 451 rodzin. 
Pomocy w formie pracy socjalnej udzielono 3 518 rodzinom.

l  Wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wy-
chowawczej oraz rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w tym przed decyzją 
o rozwodzie, a pragnących uchronić rodzinę przed rozpadem – 1 555 osób.

l  W ramach wsparcia zorganizowanego przez placówki oświatowe przeprowadzono: 
15 801 konsultacji i porad w sprawach rodzinnych i wychowawczych; 8 592 mediacji 
rodzinnych w sprawach rodzinnych i wychowawczych; 8 690 uczniów objęto pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną związaną ze sprawami rodzinnymi i wychowawczymi.

l  Z interdyscyplinarnej pomocy w ramach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Szczecinie oraz Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień skorzystało 
1442 osoby.

l  Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-
-wychowawczych, w tym rodziny z problemem przemocy.
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l  Popularyzacja działań na rzecz rodziny, w tym poprzez organizację VI Ogólnokrajowego 
Zjazdu Dużych Rodzin w Szczecinie.

l  Przyznawanie Honorowych Patronatów Prezydenta Miasta Szczecin i Mecenatów Miasta 
Szczecin oraz przyznawanych i otrzymanych nagród.

l  Zapewnienie opieki i wychowania w odpowiednio do potrzeb dzieci i młodzieży w do-
stosowanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

l  Przygotowanie do samodzielności młodzieży i osób pełnoletnich z rodzinnych  i insty-
tucjonalnych form pieczy zastępczej, poprzez: spotkania warsztatowo-integracyjne, 
warsztaty („Robinson na plusie” i „Robinson u lekarza”) , staże, rajd integracyjny, zimowe 
i letnie wyjazdy warsztatowe, punkty konsultacyjne.

l  Uruchomienie mieszkania chronionego dla usamodzielnianych pełnoletnich wycho-
wanków z pieczy zastępczej oraz 3 mieszkań docelowych, typu kawalerka  dla wycho-
wanków opuszczających pieczę zastępczą.

l  Zmniejszenie występowania problemu niepłodności w populacji osób w wieku repro-
dukcyjnym w okresie trwania programu. Planowana liczba par biorąca udział  w całym 
zadaniu to ok. 317.

3.18.  PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych został przyjęty Uchwałą nr XXIV/582/16 
Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2021. Celem głównym Programu 
jest kształtowanie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności, zmiana postaw 
wobec niepełnosprawności z dyskryminacyjnej na integracyjną. 

Cele operacyjne:
1. Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych „w naszej instytucji pracują osoby nie-

pełnosprawne”.
2. Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do obiektów infrastruktury miejskiej, 

zapewnienie dostępu osobom z niepełnosprawnością do dóbr i usług umożliwiających 
pełne uczestnictwo w życiu społeczny.

3. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na wszystkich poziomach edukacyj-
nych.

4. Poprawa dostępu i rozszerzenie zakresu informacji dla osób niepełnosprawnych  i ich rodzin.
5. Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.
6. Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia 

problemów osób z niepełnosprawnością.

Założenia Programu znajdują odzwierciedlenie w obszarach Strategii Rozwoju Szczecina 
- Integracja i wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i są realizowa-
ne poprzez:
l  Kształtowanie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi.
l  Podnoszenie skuteczności działań mających na celu usuwanie barier w przestrzeni 

publicznej dla osób niepełnosprawnych.
l  Rozwój wsparcia środowiskowego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin po-

przez asystenturę.
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l  Budowa przyjaznej dla osób niepełnosprawnych platformy informacyjnej o oferowanych 
usługach, podmiotach wspierających wybrane grupy osób z niepełnosprawnością, 
możliwym wsparciu i uprawnieniach.

l  Dostosowanie stron internetowych do różnego rodzaju niepełnosprawności.
l  Kampanie informacyjne przezwyciężające stereotypy dotyczące osób z zaburzeniami 

psychicznymi, poprawiające możliwości ich funkcjonowania i uzyskania wsparcia.
l  Podniesienie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego
l  Rozwój mieszkalnictwa chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełno-

sprawnością intelektualną, rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi 
i niepełnosprawnością intelektualną.

l  Zwiększanie możliwości podjęcia zatrudnienia wspomaganego przez osoby z zabu-
rzeniami psychicznymi, rehabilitacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.19. SYSTEMOWE WSPARCIE SENIORÓW  
NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN

W 2018 r. rozwijany był system wsparcia środowiskowego dla seniorów, jako alternatywy 
dla domów pomocy społecznej poprzez:

1. Rozwój mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego dla Seniorów, jako 
alternatywy dla domów pomocy społecznej.

 W latach 2014-2018 uruchomiono 7 mieszkań chronionych dla 49 seniorów, w tym 2 
mieszkania uruchomiono w 2018 r.

 W 2018 r. w ramach II edycji Programu „Dom dla Seniora” Szczecińskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego realizowało inwestycję – 15 mieszkań wspomaganych dla 
Seniorów, zlokalizowanych przy ul. Królowej Jadwigi 45.

 Prowadzona inwestycja stanowi kontynuację rozpoczętego w 2015 r Programu „Dom 
dla Seniora”. W ramach I edycji Programu, w Kwartale 23 oddano pod wynajem 23 
mieszkania wspomagane dla Seniorów. 

2. Wdrożenie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” dla opie-
kunów osób starszych z chorobą Alzheimera. 

 W 2018 r. wprowadzono na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenie pieniężne 
„Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”. Przyjęto łącznie 534 wnioski, wydano 511 decyzji 
i dokonano 344 wypłat, w ramach pierwszej transzy oraz 479 w ramach drugiej transzy 
na łączną kwotę 823 tys. zł. Wartością dodaną przedsięwzięcia było przeprowadzenie 
badań naukowych, których celem było zdiagnozowanie sytuacji opiekuńczej oraz ko-
szyka potrzeb beneficjentów świadczenia „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” W związku 
z przeprowadzoną ewaluacją świadczenia dokonano zmian w zapisach uchwały, 
które dotyczą m. in. uwzględnienia obok lekarza neurologa i/lub psychiatry roli geriatry 
w systemie wszechstronnej opieki nad osobami z chorobą Alzheimera. Ponadto zmiany 
w przyznawaniu świadczenia obejmują rozszerzenie świadczenia na trzy transze wypłat 
dokonywanych w II, III oraz IV kwartale 2019 r., jak również przekazanie realizacji zadania 
do Szczecińskiego Centrum Świadczeń. Zabezpieczono w budżecie Wydziału Spraw 
Społecznych środki finansowe na wypłatę świadczenia w roku 2019 dla 600 osób 
w wysokości 1 800 000 zł.
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3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie realizował usługi wpierające 
Seniorów w środowisku zamieszkania, w tym:
1) kontynuowano realizację Programu „Srebrny telefon dla Seniora” 91 48 57 581. Telefon 

czynny jest przez całą dobę, a senior, który dzwoni do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie może również uzyskać informację od przedstawicieli innych instytucji;

2) kontynuowano realizację Programu „Przycisk Życia” - zapewniono całodobowy mo-
nitoring osób samotnych, przewlekle chorych, którzy korzystają z pomocy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w formie usług opiekuńczych; 

3) kontynuowano realizację Programu „Gorący posiłek dla seniora”, polegającego  na 
zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie osobom w wieku poprodukcyjnym  
lub osobom niepełnosprawnym: nieodpłatnie – dla osób spełniających kryteria okre-
ślone  w programie wieloletnim „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz odpłatnie  
w wysokości 5,50 zł za jeden posiłek. Posiłki dla osób skierowanych przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przygotowywał i wydawał Dom Pomocy 
Społecznej przy ul. Romera 21-29 w dwóch lokalizacjach: Dom Pomocy Społecznej 
przy ul. Romera 21-29 oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Potulickiej 40. 
W 2018 r. do programu „Gorący posiłek dla seniora” skierowano 12 osób;

4) wdrożono usługę dowożenia gorącego posiłku do miejsca zamieszkania dla klientów 
wymagających całodobowej opieki, mających trudności w poruszaniu się, spełniającym 
kryteria określone w programie wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
Liczba dowiezionych posiłków – 10 464.

4. Rozwój infrastruktury dziennych ośrodków wsparcia i klubów seniora i zmiana 
dotychczasowej dostępności tych podmiotów i rozwój usług z zakresu edukacji, 
kultury, rekreacji i wypoczynku dedykowanych seniorom, w tym:
1) w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” edycja 2018 Gmina pozyskała środki 

na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” usytuowanego przy  
ul. Królowej Jadwigi 45a i 45c; zapewnienie funkcjonowania 2 Klubów „Senior+”; 
uruchomienie Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób oraz Klub Seniora  
dla min. 20 osób w lokalu przy ul. Młodzieży Polskiej 28; 

2) realizowano zadanie publicznego pn.: „Integracja i aktywizacja osób starszych- pro-
wadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego na terenie Gminy 
Miasta Szczecin” – poprzez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego 
konkursu ofert. W 2018 roku w ramach zadania zawarto 11 umów z organizacjami po-
zarządowymi;

3) prowadzono działania na rzecz aktywizacji Seniorów przez Dom Kultury Słowianin 
oraz Dom Kultury Skolwin;

4) realizowano zadania pn. ,,Integracja i aktywizacja osób starszych - wsparcie inicjatyw 
popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasta 
Szczecin”. W ramach zadania podpisano 4 umowy z organizacjami pozarządowymi;

5) zorganizowano spotkanie szczecińskich seniorów w Filharmonii Szczecińskiej, do-
tyczące zagadnień polityki senioralnej, połączone z koncertem dla seniorów.Z oferty 
w 2018 r. skorzystało 6240 Seniorów;

6) prowadzono działania zmierzające do uruchomienia Centrum Seniora w Szczecinie 
- w 2018r. przygotowano założenia i podjęto działania zmierzające do uruchomienia 
w 2019 roku Centrum Seniora, podjęto współpracę ze Szczecińskim Towarzystwem 
Budownictwa Społecznego w zakresie wynajmu, remontu i wyposażenia lokalu 
użytkowego przy ul. Bolesława Śmiałego 16U2. 

5.  Rozwój usług i świadczeń o ulgowej dostępności dzięki Szczecińskiej Karcie 
Seniora. Zadanie realizowane jest w ramach Programu „Szczecin Przyjazny Ro-
dzinie”. W 2018 r. wydano 2807 Szczecińskich Kart Seniora, co stanowi 17,5 % 
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ogółu kart wydanych seniorom  na przestrzeni lat 2012-2018. Liczba seniorów, 
którym wydano SKS na dzień 31.12.2018 r. wynosiła łącznie 16 205.

6.  Realizację programów profilaktycznych i promocji zdrowia dedykowanych 
seniorom.Działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia zlecono do re-
alizacji uczelniom wyższym  i podmiotom wykonującym działalność leczniczą. 
W ramach zadania zrealizowano:

1) projekt pn. Medyczny Uniwersytet Seniora, w którym wzięło udział 100 Seniorów, 
2) program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 

roku życia zameldowanych w Szczecinie”. W programie udział wzięło 9 447 Seniorów.

3.20. POLITYKA ROZWOJU  SPOŁECZEŃSTWA 
OBYWATELSKIEGO

Najważniejszymi kierunkami działań Polityki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest:
1. Włączanie społeczności lokalnych w procesy zarządzania miastem, a w szczególności 

identyfikowanie ich najważniejszych problemów i oczekiwań,
2. Wzmacnianie kompetencji i roli Rad Osiedli,
3. Monitorowanie potrzeb organizacji pozarządowych oraz ich wspieranie w:
l  pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania projektów,
l  zachęcanie do udziału w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Polityka rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest realizowana w formie stałych zadań 
realizowanych przez Biuro Dialogu Obywatelskiego. 

Są to:

1. Konsultacje społeczne 
 – tworzenie realnej możliwości kształtowania Miasta przez mieszkańców poprzez moż-

liwość wypowiadania się w następujących tematach:
1) strategii rozwoju Gminy,
2) wieloletnich planów inwestycyjnych,
3) inwestycji miejskich,
4) organizacji komunikacji miejskiej w Gminie,
5) programu ochrony środowiska,
6) projektów aktów prawa miejscowego,
7) strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy.

Konsultacje społeczne wszczynane są na wniosek Wydziałów merytorycznie odpowia-
dających za przeprowadzenie danego działania. 

2. Szczeciński Budżet Obywatelski 
 – szczególna forma konsultacji społecznych. W ramach tych konsultacji mieszkańcy 

w bezpośrednim głosowaniu, każdego roku decydują o części wydatków  z budżetu 
Gminy Miasta Szczecin. W odniesieniu do konsultacji społecznych od 2018 r. w miarę 
możliwości finansowych proponowane są nowoczesne metody konsultacyjne, pole-
gające głownie na zwiększeniu bezpośredniej interakcji z mieszkańcami Miasta. 
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 Polityka rozwoju społeczeństwa obywatelskiego realizowana jest także poprzez inicjaty-
wę lokalną. Jest to narzędzie umożliwiające współdziałanie mieszkańców i organizacji 
pozarządowych z Urzędem Miasta. Do rozpoczęcia procedury niezbędne jest złożenie 
wniosku, w którym wnioskodawca opisuje swoją inicjatywę oraz określa swój wkład 
(pieniężny, rzeczowy, w formie pracy społecznej), a także zawiera informacje o wsparciu 
jakiego oczekuje od Miasta. Urząd wspiera inicjatywy lokalne poprzez wkład finanso-
wy (zakup materiałów, usług, wynajęcie sali), organizacyjny (wsparcie merytoryczne, 
informacyjne) oraz rzeczowy (użyczenie sprzętu, przekazanie materiałów). Wniosek 
złożyć mogą bezpośrednio mieszkańcy Miasta (min. 2 osoby tzw. grupa inicjatywna) 
lub mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowej, która stanowić będzie ich 
reprezentację przed Urzędem. 

W ramach inicjatywy lokalnej w 2018 r. zrealizowane zostały 3 projekty, takie jak:
l  Krokusowa Rewolucja - sadzenie cebul krokusów na terenie Miasta Szczecin przez miesz-

kańców,
l  Nauka jazdy na rolkach na Gumieńcach, 
l  Kwiaty na ul. Kwiatowej.

3.20.1. PROGRAM  WSPÓŁPRACY  GMINY  
MIASTO  SZCZECIN Z  ORGANIZACJAMI  
POZARZĄDOWYMI  ORAZ  INNYMI  
PODMIOTAMI  PROWADZĄCYMI  
DZIAŁALNOŚĆ  POŻYTKU PUBLICZNEGO

Program współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, opracowywany jest corocz-
nie. W 2018 uchwalony został uchwałą I/4/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 listopada 
2018 roku. 
Głównym celem programu jest wspólne podejmowanie działań przez Miasto oraz organiza-
cje pozarządowe na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia 
poziomu życia mieszkańców Szczecina.

Celami szczegółowymi programu są:
1. kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju spo-

łeczności lokalnych,
2. wspieranie nowych inicjatyw instytucji i organizacji non-profit, wychodzących naprzeciw 

oczekiwaniom i dążeniom społecznym,
3.  rozwijanie samorządności i edukacji obywatelskiej,
4. wspieranie działań prospołecznych, wolontarystycznych i filantropijnych,
5. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
6. promowanie współpracy, w tym w relacjach Miasto - Obywatel,
7. kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez 

budowanie partnerstwa między administracją publiczną a Organizacjami,
8. kształtowanie wizerunku Miasta na forum ogólnopolskim poprzez wszechstronne 

wspieranie działalności Organizacji,
9. poprawa jakości dialogu społecznego poprzez badanie opinii i potrzeb lokalnych Or-

ganizacji,
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10. wzmacnianie pozycji Organizacji i zapewnianie im równych szans w realizacji zadań 
publicznych, przez powierzanie i wspieranie coraz większej ilości zadań z jednocze-
snym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację,

11. wzmacnianie potencjału Organizacji poprzez dostęp do informacji i szkoleń oraz 
wspieranie powstawania nowych Organizacji.

Rokrocznie z realizacji zadania opracowywany jest Raport z programu współpracy Gminy 
Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. Ostatnim zaakceptowanym przez Radę Miasta jest Raport 
z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku. 
Obecnie trwają prace nad Raportem z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Szcze-
cin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za 2018 rok.

l  ewidencja 
Na terenie Miasta Szczecin było zarejestrowanych (stan na dzień 5 marca 2019 roku) 
2358 organizacji pozarządowych, w roku 2018 powołano do życia 180 stowarzyszeń 
posiadających osobowość prawną nadawaną przez KRS. Osobowość prawną uzyskało 
także 133 fundacji. Do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wpisano 61 nowych stowarzy-
szeń. Jeśli chodzi o organizacje sportowe w roku 2018 zarejestrowano 7 stowarzyszeń 
kultury fizycznej (nieprowadzących działalności gospodarczej), 1 uczniowski klub 
sportowy, a KRS nadał osobowość prawną 5 organizacjom sportowym. Powołano do 
życia także 46 jednostek terenowych organizacji, których siedziba zarządu głównego 
zlokalizowana była poza Szczecinem.

l  finanse
Gmina Miasto Szczecin udzieliła w 2018 roku 729 dotacji na łączną kwotę 36.378.498,20 zł. 
W roku 2018 organizacje pozarządowe złożyły łącznie 895 ofert: w otwartych konkur-
sach 534 oferty i w trybie pozakonkursowym 361. Zawarto 729 umów (w tym 31 umów 
wieloletnich na kwotę 4.016.603 zł oraz 18 umów o aneks na kwotę 5.327.009,60 zł). 
W rezultacie w roku 2018 Gmina Miasto Szczecin udzieliła 426 dotacji w procedurze 
otwartego konkursu ofert na łączną kwotę: 29.459.927,80 zł. Ponadto rok ten obfito-
wał w oferty składane przez organizacje w procedurze tzw. małej dotacji, których do 
Gminy Miasto Szczecin wpłynęło 361. Zawarto 256 umów na kwotę: 1.591.560,80 zł. 
W trybie innym niż otwarty konkurs i „mała dotacja” przekazano 29 organizacjom kwotę 
4.600.040,86 zł.
Łączna kwota przekazana organizacjom pozarządowym na realizację zadań w roku 
2018 to 40.978.539,06 zł.

l  lokale
 W roku 2018 Gmina Miasto Szczecin udostępniała organizacjom pozarządowym lokale, 

nieruchomości, a także sale i pomieszczenia, na warunkach preferencyjnych, w celu 
prowadzenia działalności pożytku publicznego. Wiele lokali zostało udostępnionych 
organizacjom w ramach powołanych i działających na terenie Miasta Szczecin Inku-
batorów: Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” 
oraz Szczecińskiego Inkubatora Kultury. Łącznie w roku 2018 przekazano organizacjom 
pozarządowym 10 nieruchomości, w tym 6 lokali użytkowych na prowadzenie działal-
ności pożytku publicznego.
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l  inne
 Miasto realizuje także zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. „Nieodpłatna 

pomoc prawna”. Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona w 16 punktach. Łączna 
liczba osób, którym udzielono pomocy we wszystkich 16 punktach nieodpłatnej pomocy 
prawnej wyniosła 6 389.

 W  trosce o organizacje, które chcą korzystać z rodzajów wsparcia, gdzie wymagane jest 
prefinansowanie wydatków, uruchomiony został fundusz pożyczkowy dla organizacji 
pozarządowych, którym zarządza Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z. o. o. W roku 
2018 Szczeciński Fundusz Pożyczkowy udzielił dwóch pożyczek dla organizacji poza-
rządowych  o łącznej kwocie 134.000,00 zł.

l  konsultacje
 W roku 2018 Gmina Miasto Szczecin przeprowadziła konsultacje projektów aktów nor-

matywnych z organizacjami pozarządowymi, w tym ze Szczecińską Radą Działalności 
Pożytku Publicznego. Konsultacjom poddano: projekt uchwały w sprawie Programu 
współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,

Przeprowadzono także konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące:
l   wieloletnich kierunków inwestycyjnych dla Miasta Szczecin po roku 2020,
l   propozycji zmian w statutach osiedli Miasta Szczecin, 
l   Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

3.20.2. „CODZIENNIE POLSKĘ TWORZYMY”

Ten inspirujący projekt został stworzony z myślą o oddolnej obywatelskiej inicjatywie i kre-
atywności mieszkańców. Akcja ta pokazała jak szeroko rozumiane jest pojęcie niepodle-
głości oraz na jak wielu płaszczyznach można ją świętować. Rok poprzedzający jubileusz 
odzyskania przez Polskę niepodległości upłynął pod znakiem wielu zróżnicowanych 
wydarzeń oraz aktywności. „Codziennie Polskę TworzyMy” to kampania, w której udział 
wzięło kilkadziesiąt organizacji oraz tysiące Szczecinian i stanowiło płaszczyznę dyskusji, 
sesji, koncertów, wystaw, festynów i konkursów. Akcja zainicjowana została w Szczecinie 
w listopadzie 2017 r., i trwała przez cały rok. Budżet w wysokości 100 tys. złotych został 
przeznaczony na wsparcie innowacyjnych projektów o charakterze niepodległościowym.
W ramach akcji wpłynęło 37 wniosków, a dofinansowanie otrzymało 22 z nich. Obywa-
telska i patriotyczna postawa, wyrażona w imponujących działaniach wielu mieszkańców 
naszego miasta, została doceniona na świecie. Kampania „Codziennie Polskę TworzyMy” 
znalazła się w gronie finalistów prestiżowego, międzynarodowego konkursu City Nation 
Place Awards 2018.

3.21. POLITYKA EDUKACYJNA

Edukacja i kształcenie stoi u podstaw rozwoju każdego miasta. Dla Szczecina, jako stolicy 
i lidera całego Województwa Zachodniopomorskiego niezwykle istotne jest istnienie sil-
nego ośrodka akademickiego, a także rozwój infrastruktury oświatowej, bez której nie jest 
możliwe zapewnienie wysokiej jakości edukacji i różnorodność kształcenia. 

EDUKACJA I NAUKA
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Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania oświatą: 

Zintegrowany system zarządzania oświatą w Szczecinie opiera się na sześciu filarach:
l  system elektronicznej rekrutacji od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej (nabór 

do wszystkich typów szkół, w tym burs szkolnych i internatów jest przeprowadzany za 
pośrednictwem elektronicznego systemu) 

l  elektroniczny system opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświato-
wych

l  elektroniczny system służący do monitorowania średniej struktury zatrudnienia oraz 
wynagrodzeń nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego – Baza Analiz 
Wynagrodzeń Nauczycieli

l  elektroniczny system służący do usprawnienia nadzoru nad szkołami i placówkami 
oświatowymi w zakresie prowadzenia księgowości i rachunkowości szkolnej – Kontrola 
budżetu

l  program komputerowy służący do obsługi postępowań egzaminacyjnych na stopień 
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – Branżowe Bazy Danych – Moduł 
Nauczycielski

l  Portal Edukacyjny Miasta Szczecin składający się z dwóch paneli:
1) do publikowania informacji o bieżącej działalności szkół i placówek oświatowych (ak-

tualności, osiągnięcia, ogłoszenia)
2) zawierający oprogramowanie komputerowe wspierające pracę szkół: Dziennik, Sekreta-

riat, Księga zastępstw i nieobecności nauczycieli, multimedialne materiały dydaktyczne 
do wykorzystania podczas pracy z tablicą interaktywną. 

Stworzenie przyjaznych warunków dzieciom w przedszkolach i szkołach podsta-
wowych (szkoły i przedszkola przyjazne maluchom):
Położenie nacisku na jakość edukacji przedszkolnej poprzez wdrożenie i realizację edu-
kacyjnych projektów, programów, innowacji:
l  „Ogrody Wyobraźni”, realizacja miejskiego programu pracy z wychowankiem przedszkola, 

wspieranie zdolności i talentów dzieci oraz wyrównywanie szans edukacyjnych ,
l  edukacja matematyczna, realizacja innowacyjnego programu „Dziecięca matematy-

ka” prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, zastosowanie „Darów Froebla w Dziecięcej 
Matematyce” (przeszkolono 56 nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych, zakupiono „Dary Zabawy” tzn. klocki dydaktyczne dla 27 
placówek), 

l  wczesna nauka języka obcego, finansowe wsparcie 30 nauczycieli wychowania przed-
szkolnego, 

l  w zdobywaniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych w zakresie wczesnej nauki języ-
ka obcego,

l  realizacja założeń pedagogiki Marii Montessori (PP-3, PP-9),
l  uzyskanie certyfikatu „Plan Daltoński” przez PP-18, jako jednej z pierwszych placówek 

w Polsce.

Stworzenie optymalnej sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych, zapewniającej dostępność do edukacji wszystkim chętnym dzieciom 
w wieku 3-6-lat:
Utworzenie nowych miejsc w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych (efektywnie zaadaptowano dwie nieruchomości po byłych 
przedszkolach niepublicznych na placówki publiczne, przez co pozyskano 200 dodat-
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kowych miejsc, w sześciu przedszkolach publicznych zaadaptowanio pomieszczenia na 
dodatkowe oddziały, przez co uzyskano 150 nowych miejsc).

Zapewnienie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych pomocy psycho-
logiczno -pedagogicznej:
l  Wdrożono we wszystkich publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych program „Wspomaganie Rozwoju Mowy Dzieci w Wie-
ku Przedszkolnym”,

l  w dwóch przedszkolach publicznych utworzono 8 oddziałów integracyjnych, gdzie 
pomoc psychologiczno – pedagogiczną otrzymało 38 dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (PP-1 i PP-3),

l  utworzono w poradniach psychologiczno – pedagogicznych dodatkowe etaty dla 
psychologa i logopedy, w celu wspierania rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym ,

l  wprowadzono edukację włączającą – w przedszkolach publicznych ogólnodostęp-
nych zapewniono pomoc psychologiczno – pedagogiczną dzieciom ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

Wdrożenie zmian w organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, spełnienie oczekiwań rodziców:
l  sukcesywnie doposażano sale zabaw, boiska i ogrody w nowocześny sprzęt, dostoso-

wany do potrzeb i możliwości dzieci, umożliwiający prowadzenie atrakcyjnych i bardzo 
dobrze zorganizowanych zajęć,

l  wdrożono nieferyjność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, co 
przyczyniło się do zaspokojenia potrzeb opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczych 
dzieci oraz ujednoliciło system edukacji przedszkolnej w Mieście,

l  włączono oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych do harmonogramu przerwy 
wakacyjnej, tym samym zapewniając dzieciom uczęszczających do tych oddziałów 
ciągłość edukacji przedszkolnej również w okresie wakacji,

l  zapewniono każdemu chętnemu dziecku od 7 roku życia skorzystania z oferty półkolonii 
w okresie ferii zimowych i letnich, 

l  zwiększono bezpieczeństwo dzieci w przedszkolach poprzez zachowanie zasad za-
trudnienia pracowników niepedagogicznych, pomimo zrekrutowania mniejszej liczby 
dzieci trzyletnich. 

Wspieranie nauki języków obcych :
l  wdrożenie od 2005 roku do szczecińskich przedszkoli i szkół wszystkich typów pro-

gramów w zakresie kształcenia dwujęzycznego i innowacyjnego przyznając na ich 
realizację dodatkowe godziny: przedszkola - 12 przedszkoli, 76 oddziałów, 1900 dzieci; 
szkoły podstawowe: 19 szkół, 126 oddziałów, 3157 uczniów oraz tworząc oddziały 
dwujęzyczne: oddziały gimnazjalne: 5 szkół, 27 oddziałów, 808 uczniów; licea: ogól-
nokształcące 4 szkoły, 13 oddziałów, 365 uczniów 

l  zapewnienie drożności systemu kształcenia językowego od przedszkola po maturę  
w następujących językach obcych: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski oraz  francuski

l  wdrożenie i realizacja Miejskich Programów Wspierania Nauki Języków Obcych.
l  przystąpienie do 3 letniego projektu kształcenia językowego w ramach Programu 

Współpracy INTERREG V A - cel „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do 
zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” obejmu-
jącego działaniami:
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– ok. 9000 dzieci i młodzieży (łącznie ze Szczecina i Niemiec)
– ok. 1000 nauczycieli (łącznie ze Szczecina i Niemiec)
– 36 oddziałów z 9 szczecińskich przedszkoli (ok. 900 dzieci), 28 oddziałów z 7 szcze-

cińskich szkół podstawowych (ok. 700 uczniów), 5 szczecińskich oddziałów gimna-
zjalnych (ok. 140 uczniów), 6 oddziałów z 3 szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych 
(ok. 170 uczniów) .

Budżet projektu wynosi 2,2 mln EUR (85% dofinansowanie UE, 15% wkład własny).

Dbałość o efektywność kształcenia ogólnego i zawodowego w szczecińskich szko-
łach:
–  Wdrożenie innowacyjnego kształcenia w zakresie nauk ścisłych:
l  stworzenie systemowych rozwiązań w zakresie szkolenia opartego o nauki ścisłe 

poprzez utworzenie Centrum Nauk Ścisłych, w ramach którego: 
 – zakupiono sprzęt dydaktyczny na potrzeby innowacyjnych zajęć dla uczniów 

korzystających z CNŚ (zakupiony ze środków finansowych Miasta – ok. 90 000 zł); 
realizowane są innowacyjne zajęcia z zakresu matematyki dla uczniów szkół pod-
stawowych, realizowane są szkolenia dla szczecińskich nauczycieli matematyki; 
rozszerzono działalności CNŚ o nauki przyrodnicze tj. geografia, biologia, chemia;

l  utworzenie Centralnego Międzyszkolnego Laboratorium Fizycznego w porozumieniu 
z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, co pozwoliło na: doposa-
żenie laboratorium fizycznego w Instytucie Fizyki ZUT w aparaturę i sprzęt laboratoryjny 
na potrzeby zajęć doświadczalnych dla uczniów korzystających z CMLF; realizację 
wykładów z pokazami dla uczniów szczecińskich szkół; realizację zajęć laboratoryjnych 
w doświadczalnym Instytucie Fizyki ZUT dla uczniów szczecińskich szkół; realizację 
wykładów dla nauczycieli w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

– Realizowane programy:
l  Matematyczny Szczecin” w klasach trzecich gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019. 
l  „Repetytorium z geometrii…” w klasach trzecich gimnazjalnych w roku szkolnym 

2018/2019
l  „Mobilne pracownie multimedialne z tabletami” w SP nr 48 i SP nr 41 z OI oraz w wy-

gaszanych klasach dotychczasowego GM nr 18. Uruchomienie programu w klasie 
VII Szkoły Podstawowej Nr 21 z OI powstałej w wyniku przekształcenia dotychcza-
sowego GM nr 18 w szkołę podstawową. W ramach programu realizowane są koła 
i zajęcia z programowania i kodowania. Tablety wykorzystywane są również do pracy 
na zajęciach komputerowych.

l  Program rozwijający umiejętności programowania z wykorzystaniem zestawu eduka-
cyjnego „Inteligentne Miasto” realizowany w SP nr 16, SP nr 35, SP nr 55 i SP nr 74 –  
„Nauki ścisłe” – w Portalu Edukacyjnym, zakładka zawierająca informacje dotyczące 
wszelkich działań podejmowanych w zakresie nauk matematycznych oraz materiały 
dydaktyczne dla nauczycieli:
– publikacja skryptów opracowanych przez szczecińskich nauczycieli matematyki 

dla uczniów klas III gimnazjalnych,
– indywidualne konsultacje dla nauczycieli matematyki,
– zajęcia promujące aktywne i efektywne uczenie matematyki (lekcje otwarte dla 

szczecińskich matematyków) – wymiana doświadczeń na każdym poziomie 
edukacji (1raz na kwartał), 
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Efekty:
Od lat w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych w kategorii licea ogólno-
kształcące XIII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 7 zajmuje 1. miejsce w Polsce. Wysokie 
lokaty zajmują również:
l  II Liceum Ogólnokształcące 
l  V Liceum Ogólnokształcące z OD w ZSO nr 1 
l  IX Liceum Ogólnokształcące z OD w ZSO nr 6 
l  XIV Liceum Ogólnokształcące z OD w ZSO nr 2
25 % szczecińskich liceów ogólnokształcących zdobyło tytuł „ZŁOTEJ SZKOŁY”

Kształtowanie postaw patriotyczno-obywatelskich: 

Sukcesywne doposażanie szkół i placówek w materiały dydaktyczne:
l  zakup pakietów patriotycznych – Flaga Miasta, Flaga Promocyjna, Herb Miasta, Ulotka 

ze „słowami” Prezydenta Miasta Szczecin (176 pakietów)
l  zakup materiałów dydaktycznych opracowanych we współpracy z zespołem redakcyj-

nym Magazynu Miłośników Szczecina „Szczeciner”, stanowiący pomoc dydaktyczną 
dla nauczycieli przy uzupełnianiu zajęć edukacyjnych z historii o wątki szczecińskie 
(480 pakietów)

l  zakup gry „Kupiec Szczeciński” (50 sztuk)
l  zakup publikacji pt.: „Gryfy w Szczecinie” oraz opracowanie scenariuszy lekcji dotyczą-

cych postaw patriotycznych w oparciu o treści zawarte w publikacji „Gryfy w Szczecinie” 
(165 sztuk)

Prowadzenie działań przez szkoły i placówki z wykorzystaniem zakupionych 
i przekazanych przez Magistrat materiałów:
l  przeprowadzenie we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych Miasta Szczecin 

lekcji wychowawczych obejmujących tematykę regionalnego patriotyzmu z wykorzy-
staniem otrzymanych pakietów patriotycznych (149 szkół i placówek oświatowych)

l  prowadzenie lekcji wychowawczej na temat samorządności lokalnej w klasach I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie przy al. Piastów 12 oraz innych 
szczecińskich szkołach Tematyka spotkań: praworządność Szczecina, działalność 
obywatelska, budżet Miasta, rola prezydenta, rola Radnych Rady Miasta.

l  przeprowadzenie we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych Miasta Szczecin 
zajęć o tematyce lokalnego patriotyzmu z wykorzystaniem publikacji „Szczeciner” 

l  uruchomienie w Portalu Edukacyjnym zakładki „Przestrzeń obywatelska” związanej  
z promocją tematyki patriotycznej oraz postaw obywatelskich

l  utworzenie banku dobrych praktyk - opracowanie pakietu scenariuszy zajęć z zakresu 
wychowania patriotyczno-obywatelskiego i historii Szczecina

Przywrócenie wysokiej rangi szkolnictwu zawodowemu na terenie Miasta Szczecin:
– Prowadzenie działań nad rozszerzeniem oferty edukacyjnej szkół (13 Techników kształcą-

cych w 38 zawodach, 3 Branżowe Szkoły I stopnia, 6 Zasadniczych Szkół Zawodowych 
kształcących w 21 zawodach):
l  utworzenie Technikum Technologii Cyfrowych - nowego technikum kształcącego 

w zawodzie technik informatyk 
l  uruchomienie 4 nowych zawodów na poziomie technikum (technik budownictwa 

wodnego, technik automatyki, technik robót wykończeniowych w budownictwie, 
technik żeglugi śródlądowej)
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l  utworzenie zakładki na Portalu Edukacyjnym - Kształcenie zawodowe ( szkoły i za-
wody, sukcesy i aktualności, artykuły, ODN dla zawodowców)

l  organizacja przedsięwzięcia pn. Campus Zawodowy dla uczniów szczecińskich 
gimnazjów i klas 7 i 8 szkół podstawowych: branża - ekonomia i reklama( ZS3), ener-
getyka i transport (ZS4), gastronomia i turystyka (ZS6)

l  prowadzenie przez kadrę pedagogiczną szkół zawodowych preorientacji zawodowej 
l  dla przedszkolaków (zajęcia, konkursy, spotkania z ”fachowcami”)

–  Finansowanie Miejskiego Programu Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy
–  Wysokie lokaty szczecińskich techników prowadzonych przez Miasto Szczecin w ran-

kingu ogólnopolskim:
l  Technikum Elektryczno-Elektroniczne w ZSEE 
l  Technikum Zawodowe Nr 4 w Zespole Szkół Nr 8 
l  Technikum Hotelarskie w ZS nr 6 

Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, 
psychiczne i społeczne dzieci i młodzieży szczecińskich szkół, upowszechnianie 
sportu, jako formy aktywności w czasie wolnym od zajęć
–  Opracowanie modelu funkcjonowania klas sportowych w szczecińskich szkołach  

i systematyczne jego wdrażanie.
–  Podjęcie działań w celu upowszechnienia sportu szkolnego:
l  zwiększenie dostępu uczniów do bazy sportowej w szkołach i placówkach oświato-

wych, program „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012” i „Animator OCSiR”
l  modernizowanie istniejącej infrastruktury oraz rozbudowa nowej, w tym: boisk wie-

lofunkcyjnych, sal sportowych i basenów
l  funkcjonowanie modelu zajęć pozalekcyjnych (nauka pływania, szkolne kluby spor-

towe, nauka tenisa ziemnego, nauka jazdy na łyżwach, itp.)
l  wzbogacenie oferty zajęć wychowania fizycznego (programy „Mały Mistrz”, „Tenis  

w szkole”, autorskie programy lekcji)
l  możliwość startu uczniów w szkolnym współzawodnictwie sportowym oraz Szcze-

cińskiej Lidze z Klasą (rywalizacja indywidualna i drużynowa, poszerzona w ramach 
Drugiego PP dla Szczecina)

l  wspieranie programów organizacji pozarządowych w ramach zadania „Aktyw-
ny Szczecin”

l   funkcjonowanie systemu klas sportowych - wyraźna tendencja wzrostowa
l  przystąpienie przez Miasto Szczecin do programów Ministerstwa Sportu oraz po-

szczególnych związków sportowych: 
–  Siatkarskie Ośrodki Sportowe oraz Szkoły Patronackie, które tworzą Akademie 

Siatkówki – współpraca z Polskim Związkiem Siatkówki.
–  Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki, czyli SMOK – współpraca z Polskim 

Związkiem Koszykówki.
–  Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w gimnastyce sportowej – współpraca  

z Polskim Związkiem Gimnastycznym.
–  Szkoła Mistrzostwa Sportowego w pływaniu w CMS najlepszą szkołą w Polsce  

w roku szkolnym 2016/2017.

Popularyzowanie kultury marynistycznej, turystyki żeglarskiej, aktywnych formy 
spędzania wolnego czasu poprzez rekreację wśród dzieci i młodzieży, rozwój 
zainteresowań uczniów tematyką morską:
l  wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności żeglarskie poprzez szkolenie spe-

cjalistyczne i zajęcia praktyczne z żeglarstwa
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l  organizacja konkursów i warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarstwie i morzu „ABC Żeglar-
skie”, połączonych z praktycznymi zajęciami z zakresu bezpieczeństwa na akwenach 
oraz rejsów na jednostkach pływających Centrum Żeglarskiego na akwenie Jeziora 
Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego

l  organizacja konkursów tematycznych, sesji popularno - naukowych o tematyce mor-
skiej, historii i tradycjach żeglarstwa, geograficznym położeniu Szczecina, jego walorach 
turystycznych i żeglarskich

l  organizacja konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form 
i technik, w tym scenicznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych promujących 
edukację morską i żeglarską 

l  zabezpieczenie zajęć praktycznych w formie rejsów szkoleniowych na jachtach i ża-
glowcach, udziału w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach.

Poprawa bezpieczeństwa i eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie 
szkół i w ich okolicy, współdziałanie ze społecznością szkolną i rodzicami w celu 
rozwiązywania problemów z zakresu zapobiegania zjawiskom kryminogennym 
i zachowaniom odbiegającym od normy:

l  realizacja programu „BEZPIECZNE MIASTO - BEZPIECZNA SZKOŁA”
l  organizacja szkoleń, warsztatów, kursów i imprez w ramach:

– Programu „Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko”
– Programów: „Praca z uczniem nadpobudliwym i z ADHD”
– Programów „Bezpieczna+”, „Rowerowa Szkoła”, „Unplugged”
– Instalacja oraz wymiana sprzętu do monitoringu wizyjnego oraz systemów alarmo-

wych.

Umożliwienie dzieciom i młodzieży odpoczynku poprzez uprawianie turystyki 
w czasie wolnym od zajęć szkolnych w celach wypoczynkowych i poznawczych. 
Popularyzowanie aktywnych form wypoczynku, poprawa kondycji fizycznej oraz 
zdrowia dzieci i młodzieży: 

l  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży: 
– objęcie formami wypoczynku jak największej liczby uczniów ze szczególnym naci-

skiem na dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych
– realizowanie programów „Mały uczeń Pierwsza Klasa” i „Organizacja wypoczynku”
– dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w ramach ferii 

zimowych i wakacji letnich przez szkoły i placówki oświatowe
– dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje 

pozarządowe w drodze otwartego konkursu na organizację wypoczynku w ramach 
ferii zimowych i wakacji letnich.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów edukacyjnych:
l  wzrost efektywności kształcenia zawodowego:

– wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających 
ich szanse na rynku pracy (kursy, szkolenia)

– staże i praktyki zawodowe
– kursy dla nauczycieli
– doradztwo edukacyjno – zawodowe
– wyposażenie pracowni i warsztatów szkół
– podnoszenie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli: realizacja praktyk/staży 

dla uczniów/absolwentów; wyjazdy uczniów i nauczycieli
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– rozwijanie kompetencji komunikowania się w języku obcym: wyjazdy uczniów i nauczy-
cieli

3.22.  POLITYKA WSPIERANIA ROZWOJU 
NAUKI  I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Polityka wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego służy stworzeniu warunków do 
budowania w Szczecinie społeczeństwa wiedzy, a w szczególności pomnażanie i wyko-
rzystanie wiedzy wspierającej priorytety rozwojowe miasta i regionu. Przy realizacji zadań 
w tym obszarze Miasto współpracuje z władzami uczelni, samorządami studenckimi, or-
ganizacjami zrzeszającymi przedstawicieli środowisk naukowych. Dla wspierania rozwoju 
nauki i szkolnictwa wyższego został wprowadzony program pn. „Akademicki Szczecin”, 
którego głównym celem jest wsparcie działań na rzecz rozwoju szczecińskiego ośrodka 
naukowo-akademickiego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, samorządu 
i lokalnych elit, zgodnie z założeniami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Szczecina 2025. 
Działania podejmowane w ramach projektu dotyczą m.in. uczestnictwa i realizacji progra-
mów skierowanych do studentów, doktorantów oraz absolwentów uczelni wyższych, 
w tym programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin. 

Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.
Program stypendialny5  funkcjonuje od 2010 r., a jego celem jest wspieranie pracy naukowej 
studentów kształcących się lub przygotowujących pracę dyplomową na preferowanych 
kierunkach kształcenia oraz doktorantów przygotowujących pracę doktorską w preferowa-
nych dyscyplinach naukowych. Stworzony program ma zapobiegać odpływowi z terenu 
miasta młodych zdolnych absolwentów szkół wyższych i naukowców. Stypendia przezna-
czone są dla tych kandydatów, których efekty badań mogą być wykorzystane w praktyce 
przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na lokalnym rynku, przyczyniając się do 
poprawy ich konkurencyjności i rozwoju gospodarczego. 

Wysokość stypendium dla doktoranta wynosi 3 000,00 zł brutto miesięcznie, a dla studenta 
przyznawana jest w kwocie: 
l  1.000 zł brutto miesięcznie w okresie pierwszych 12 miesięcy,
l  1.200 zł brutto miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca, 
l  1.400 zł brutto miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca pobierania stypendium.

Realizacja w 2018 r.: 
W roku 2018 odbyły się dwie edycje w marcu oraz październiku. W terminie do dnia 9 
marca 2018 r. wpłynęły ogółem 24 wnioski, w tym 5 od studentów i 19 od doktorantów. 
Stypendium Prezydenta Miasta Szczecin otrzymało 2 studentów. W terminie do dnia 10 
października 2018 r. wpłynęło ogółem 56 wniosków, w tym 20 od studentów i 36 od dok-
torantów. Stypendium Prezydenta Miasta Szczecin otrzymało 3 studentów. 
Ogółem odbyło się 17 edycji do października 2018 r. łącznie 240 stypendystów, w tym 
116 studentów i 124 doktorantów reprezentujących preferowane dyscypliny naukowe, 
dziedziny sztuki i kierunki kształcenia. 

Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów – najlepszych 
absolwentów szkół średnich.

5
 http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50573.asp

6
 http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11275.asp
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W 2018 r. wdrożony został program stypendialny dla studentów 6  - najlepszych absolwentów 
liceów i techników (finalistów oraz laureatów konkursów i olimpiad). Podstawowym celem 
programu jest zachęcenie młodych zdolnych osób do podejmowania i ukończenia nauki 
na uczelniach publicznych w Szczecinie, zapobieganie odpływowi z terenu miasta uzdol-
nionych maturzystów oraz pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr dla regionalnego 
biznesu. Fundusz stypendialny ma ponadto za zadanie budowanie prestiżu szczecińskich 
uczelni publicznych, promocję oferty edukacyjnej oraz zwiększenie konkurencyjności 
i rozwoju gospodarczego przedsiębiorców prowadzących działalność na lokalnym rynku. 
Wysokość stypendium dla studenta wynosi 6.000 zł. Stypendium wypłacane jest w dwóch 
ratach – po 3.000 zł za semestr studiów. Program przyjęty został Uchwałą Nr XL/1168/18 
Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów 
edukacyjnych dla studentów – najlepszych absolwentów liceów i techników. Stypendium 
otrzymało 15 studentów szczecińskich uczelni publicznych. 

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę dyplomową, magister-
ską i doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje oraz za 
najlepszą pracę magisterską i doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych. 

W 2018 r. nastąpiły zmiany w regulaminach konkursów, Prezydent ustanowił też po raz 
pierwszy nagrodę za najlepszą pracę magisterską i doktorską w dziedzinie nauk humani-
stycznych.
Cele konkursów:
l  promowanie kreatywności wśród studentów i absolwentów uczelni wyższych;
l  przybliżenie szerokiemu gronu rozwiązań naukowych mogących mieć lub mających 

zastosowanie w działalności gospodarczej;
l  promowanie autorów nagrodzonych prac
l  zwiększenie zainteresowania studentów i młodych naukowców problematyką związaną 

z Miastem Szczecin;
l  tworzenie warunków umożliwiających młodym, kreatywnym ludziom włączenie się 

w proces twórczego i innowacyjnego kształtowania polityki rozwoju Miasta oraz dyskusji 
na temat przyszłości Szczecina;

l  promocja nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze rozwoju 
i promocji Miasta;

l  zwiększenie zainteresowania mieszkańców skutecznymi działaniami na rzecz ożywienia 
gospodarczego, kulturalnego, naukowego i społecznego.

Realizacja programu w 2018r. :
Do Konkursów zgłoszono łącznie 18 prac (magisterskich, dyplomowych, naukowych). 
Nagrody otrzymało 5 Laureatów w tym: 1 praca dyplomowa, 4 doktorskie. Nie przyznano 
nagrody  za pracę magisterską, dodatkowo przydzielono 1 wyróżnienie.
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Kluczowym dokumentem wyznaczającym cele strategiczne i operacyjne Gminy Miasto 
Szczecin, programującym rozwój miasta w długofalowej perspektywie czasowej – rów-
nież w obszarze kultury – jest Strategia Rozwoju Szczecina, uchwalona 19 grudnia 2011 
r. Przyjęte w Strategii cele strategiczne, mające służyć wdrażaniu misji Szczecina, nadają 
kulturze rangę szczególną. 

W ramach celu Szczecin – miasto wysokiej jakości życia, kultura stanowi element integru-
jący społeczność lokalną, wpływa na jakość życia mieszkańców w wymiarze materialnym 
i duchowym. Działania podejmowane w tym zakresie polegają na systemowym wspieraniu 
twórców i animatorów kultury oraz instytucji i inkubatorów kultury. Wysoki poziom oferty 
kulturalnej to istotny czynnik rozwoju ekonomicznego, przyciągający inwestorów i turystów 
oraz kreujący pozytywny wizerunek miasta. 

Cel zdefiniowany jako: Szczecin – miasto o wysokim kapitale intelektualnym wskazuje 
na wagę budowania kapitału społecznego i podkreśla znaczenie, jakie w tym procesie 
odgrywają aktywne organizacje pozarządowe. Wzmocnienie podstawowych elementów 
tego kapitału – poziomu zaufania, aktywności obywatelskiej, uczestnictwa w kulturze, 
kompetencji i kreatywności  – zwiększa zdolność efektywnego współdziałania samorządu 
i mieszkańców. Współpraca  ta stanowi nie tylko ważny element budowania społeczeń-
stwa obywatelskiego, ale również zasadniczo wpływa na wzbogacenie oferty kulturalnej 
Szczecina. 

3.23. INWESTYCJE W SFERZE KULTURY 

Wydatki majątkowe zrealizowane w sferze kultury w roku 2018 i sfinansowane ze środków, 
których dysponentem był Wydział Kultury wyniosły ogółem 4 872 241 zł. Szczegółowe 
zestawienie ilustruje poniższa tabela: 

lp. Instytucja Nazwa zadania Kwota 

1. Muzeum Techniki 

i Komunikacji 

Zajezdnia Sztuki 

Zakup muzealiów 100 000,00

2. Dom Kultury 

Słowianin

Zakup miksera dźwięku i miksera oświetlenia scenicznego 

z urządzeniami peryferyjnymi

107 000,00

3. Dom Kultury Klub 

Skolwin

Modernizacja pomieszczeń Klubu Seniora 220 000,00

4. Teatr Lalek Ple-

ciuga

Modernizacja obiektu Teatru Lalek Pleciuga (modernizacja 

dachu, montaż nowego obrazu w fontannie multimedialnej 

i zakup iluminacji świetlnych, montaż wideoprojektora)

225 000,00

5. Filharmonią im. 

Mieczysława 

Karłowicza 

Rozbudowa oświetlenia scenicznego 337 140,00

6. Miejska Biblioteka  

Publiczna 

Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej filii 

MBP na prawobrzeżu

143 491,00

KULTURA
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3.24. KULTURA Z TRZECIM SEKTOREM  

Skuteczna forma wykonywania przez Gminę Miasto Szczecin zadań publicznych w sfe-
rze kultury wymaga partnerstwa i współpracy między administracją samorządową a tzw. 
trzecim sektorem, czyli organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. 

Całkowita kwota przeznaczona w roku 2018 na wsparcie działalności kulturalnej pro-
wadzonej przez organizacje pozarządowe wyniosła 2 233 946 zł. Podstawową formę 
wsparcia lokalnych ngo’sów stanowią otwarte konkursy ofert. W roku 2018 odbyły się 3 
konkursy, na które przeznaczono łącznie kwotę 1 616 600 zł i w ramach których zawarto 
36 umów (w tym ze Stowarzyszeniem Officyna, z którym podpisano aneks do 3-letniej 
umowy na realizację zadania pn. Szczecin European Film Festival na kwotę 290 000 zł). 
Dodatkowym rodzajem wsparcia są tzw. małe dotacje; udzielono ich w sumie 50 na łączną 
kwotę 333 400 zł. 

7. Miejski Ośrodek 

Kultury 

Modernizacja MOK 100 000,00

8. Teatr Lalek „Ple-

ciuga” 

Budowa amfiteatru – sceny letniej  i zagospodarowanie terenu 

obejmujące plac zabaw i skatepark dla dzieci i młodzieży na 

pl. Teatralnym (aktualizacja kosztorysów)

10 000,00

9 Teatr Współcze-

sny

Modernizacja w obiekcie TW (zakup nowych urządzeń 

technologii akustycznej, zakup i montaż 3 nowych ramp 

oświetleniowych i2 ramp horyzontalnych, modernizacja 

budynku zaplecza technicznego Malarni, zakup nowych 

obwodów elektrycznych, zakup nowego skrzydła mikse-

ra oświetleniowego)

1 880 000,00

10 Filharmonia  
im. Mieczysława  
Karłowicza 

Zakup wyposażenia 198 000,00

11 Muzeum Techniki  
i Komunikacji  
– Zajezdnia Sztuki 

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla rozbudowy 
i remontu obiektów muzeum

80 000,00

12 Szczecińska 
Agencja Arty-
styczna

Zakupy inwestycyjne wyposażenia 56 410,00

13 Dom Kultury 13 
Muz 

Opracowanie ekspertyzy i projektu budowlanego remontu 
ścian zewnętrznych piwnic budynku

12 300,00

14 Miejska Biblioteka 
Publiczna 

Przebudowa budynku przy pl. Matki Teresy z Kalkuty – etap I 1 216 500,00

15 Miejska Biblioteka 
Publiczna 

Zakup urządzeń i oprogramowania do digitalizacji wybranych 
zbiorów MBP

40 000,00

16 Teatr Lalek Ple-
ciuga

Zakup cyfrowej nastawni oświetlenia scenicznego i okota-
rowania dla teatru

100 000,00

17 Trafostacja Sztuki Remont i konserwacja pomieszczeń galerii w piwnicy budynku 
Trafostacji Sztuki

46 400,00
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Nazwa wydarzenia/projektu Nazwa organizacji/organizatora

Szczecin European Film Festival Stowarzyszenie OFFicyna

Zmagania Jazzowe Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa 

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum Non 
Profanum

Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów 
„Academia”

II Szczecińskie Promocje Literatury 2018 Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie

Premiery w 2018 roku Szczecińskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 

Scena Detaliczna 2018 Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej „Gamba”

Jubileuszowy XV Szczeciński Festiwal Muzyki 
Dawnej

Fundacja Akademii Muzyki Dawnej 

Amatorski Ruch Artystyczny na Prawobrzeżu 2018 Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże”

Jazzowy Quartet 2018 Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazzowe

XI Międzynarodowy Festiwal Organowy - Bazylika 
Archikatedralna 2018 w Szczecinie

Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakral-
nych i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Katedra” 

Eksperymentalne Place Zabaw w Szczecinie Fundacja Las Sztuki

Tradycja i Współczesność w Szczecinie Związek Ukraińców w Polsce Oddział  w Szczecinie

Juwenalia 2018 w Szczecinie Juwenalia toMy Stowarzyszenie Inspiracje Młodych

12. Festiwal Komedii Szpak Stowarzyszenie Winda Kreatywnych 

X Jarmark Jakubowy 19-22 lipiec 2018 r. Fundacja Dzieło Świętego Jakuba

XI Międzynarodowy Konkurs Baletowy Złote Po-
inty2018 (XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
Baletowego o tytuł: Najlepszy Absolwent Szkół 
Baletowych w Polsce 2018) i Międzynarodowa 
Gala Gwiazd Baletu – finał Konkursu

Fundacja Balet 

XVI Międzynarodowy Festiwal Teatralny Pro Contra 
2018

Stowarzyszenie Teatralne „nie ma”

V Międzynarodowy Szczeciński Festiwal Muzyki 
Pasyjnej

Fundacja Morze Kultury

Organizacja Tygodnia Kresowego 
w Szczecinie, Kaziuk Wileński 2018

Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, 
Nowogródzkiej i Polesia „Świteź”

Koncerty i warsztaty w ramach XI Międzynarodo-
wego Festiwalu Saksofonowego

Fundacja na Rzecz Instrumentów Dętych

Cykl koncertów „Carmina Stetinum” realizowanych 
przez Chór Akademicki, im. prof. Jana Szyrockiego 
ZUT dla Miasta Szczecin

Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Akademicki im. 
Prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie

Koncerty Grunebergowskie Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Ducha

W Szczecinie działa prawie 500 organizacji pozarządowych, które wskazują kulturę i sztukę 
jako główny cel i pole swojej aktywności. Ich oferta skierowana jest do bardzo szerokiego 
grona odbiorców. Niejednokrotnie są to imprezy o randze ogólnopolskiej bądź między-
narodowej, które przyciągają liczną publiczność oraz gwarantują najwyższy poziom 
artystycznego wykonania. 
Do najciekawszych przedsięwzięć zorganizowanych w 2018 r. przez organizacje poza-
rządowe, które uzyskały finansowe wsparcie Miasta, można zaliczyć:



73

SZCZECIN | 2018 RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SZCZECIN

3.25. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 
KULTURALNE

Rok 2018 stanowił potwierdzenie roli kultury w budowaniu i umacnianiu metropolitalnej 
rangi Szczecina. Jednym z jej wyznaczników jest bowiem silne rodzime środowisko twórcze, 
instytucje kultury o ugruntowanej renomie oraz atrakcyjna i wartościowa oferta kulturalna. 
Niebagatelną rolę w kreowaniu i umacnianiu tego środowiska odgrywa jedyna na Pomorzu 
Zachodnim samodzielna uczelnia artystyczna, czyli Akademia Sztuki. W 2018 r. odbyło się 
w Szczecinie wiele wydarzeń kulturalnych, których wymiar dalece wykraczał poza lokalne 
granice,  a do najciekawszych z nich można zaliczyć: 

l  Akustyczeń - festiwal muzyczny organizowany od 2009 r., składający się z serii projek-
tów artystycznych, których cechą wspólną jest otwartość na rozmaite nurty, formę i styl; 
festiwal odbywa się w różnych miejscach i przestrzeniach: filharmonii, teatrach, klubach. 
W edycji 2018 wystąpili tacy wykonawcy, jak: Tymon Tymański, Paulina Przybysz, Lipali, 
Ludojad, TRIP, Trupięgi, Kaśka O Quintet, Prygoń Quartet, Apostolis Anthimos Miniatures, 
Wiewiórka na Drzewie, Riffertone.

l  Festiwal Szczecin Jazz - międzynarodowy festiwal muzyczny, połączony z szeregiem 
wydarzeń towarzyszących, promujących muzykę jazzową; program 2018 opierał się  
na tradycji oraz najnowszych trendach muzyki jazzowej. Wystąpili m.in.: Bobby Watson, 
Vincent Herring, Gino Vannelli, Wallace Roney (nie zabrakło akcentów polskiej muzyki 
jazzowej, w tym koncertów artystów młodego pokolenia). Festiwal to także płaszczyzna 
współpracy pomiędzy Szczecin Jazz a American Jazz Museum z Kansas City.

l  Szczecin Music Fest - cykl koncertów największych światowych sław muzyki world, 
etno i jazzu. W edycji 2018 wystąpili: Omar Hakim – Rachel Z, Chick Corea, Dominik Miller 
Band, Dee Dee Bridgewater, Hypnotic Brass Ensemble, Gentleman. 

l  Ogólnopolski Konkurs Baletowy Złote Pointy i Międzynarodowa Gala Gwiazd 
Baletu - konkurs o miano najlepszego absolwenta szkół baletowych w Polsce organizo-
wany przez Fundację Balet. O laury w konkursie walczą uczniowie wszystkich liczących 
się szkół baletowych w kraju. W Gali Gwiazd Baletu rokrocznie występują zwycięzcy 
konkursu i znane gwiazdy baletu.

l  Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej - cykl koncertów i warsztatów muzyki dawnej. 
l  Ogólnopolski Festiwal Młodych Talentów Nowa Energia - zainicjowany w 2007r., 

od 2012 r. jego organizatorem jest Szczecińska Agencja Artystyczna; festiwal odwołuje 
się do bogatych tradycji szczecińskich Festiwali Młodych Talentów z lat 60-tych, które 
zaowocowały karierami największych gwiazd polskiej estrady. Obecnie jest jednym 
z najważniejszych niezależnych konkursów muzycznych w kraju.

l  Międzynarodowy Meeting Jazzowy Me.Ba. – to cykliczne wydarzenie artystyczne 
promujące jazzowe kultury muzyczne krajów basenów mórz śródziemnego i bałtyckiego. 
Nazwa festiwalu – Me.Ba to skrót od Mediterranean i Bałtyk, a idea imprezy narodziła się 
na bazie aktywnej współpracy artystycznej szczecińskiego Stowarzyszenia Orkiestra 
Jazzowa i Sylwestra Ostrowskiego z jazzmanami z włoskiego regionu Apulia, której 
początek datuje się na rok 2007. W roku 2018 wystąpili: Raindear (zwana szwedzką 
Björk), Malene Mortensen Quartet, Yarosh Organ Trio feat. Kasia Mirowska, Carl Winther 
Quartet. 

l  Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum Non Profanum – organizator: Pomor-
skie Stowarzyszenie Instrumentalistów Academia przy współudziale Miasta Szczecin.

l  Baltic Neopolis Orchestra - całoroczny cykl koncertów kameralnych, w ramach, któ-
rego muzyka klasyczna łączy się z innymi dyscyplinami artystycznymi, tworząc nową, 
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innowacyjną, interdyscyplinarną jakość artystyczną. W koncertach BNO w roku 2018 
udział brali wybitni soliści i światowej sławy koncertmistrzowie, jak np.:  Gareth Lubbe 
z RPA, Jan Mracek z Czech, Roman Kim, Kreeta-Julia Heikkilä. 

l  Wooded City Szczecin 2018 - pierwsza edycja festiwalu, na którym zaprezentowano 
najpopularniejsze polskie i zagraniczne zespoły sceny elektronicznej. Szczeciński duet 
Catz‘N Dogz wraz z agencjami C&C Bookings i Feast Artists wcielili się w rolę kuratorów 
projektu związanego z szeroko rozumianą muzyką elektroniczną – od house’u, przez 
techno,  po projekty o bardziej songwriterskim charakterze.

l  MEISINGER Music Festival – projekt artystyczny, którego pomysłodawcą i dyrektorem 
artystycznym jest szczeciński gitarzysta klasyczny Krzysztof Meisinger, a jednym z zało-
żeń projektu prezentacja największych gwiazd muzyki klasycznej; w 2018 r. w ramach 
drugiej edycji festiwalu wystąpili tacy artyści, jak: Mariza, Soyoung Yoon, Juanjo Mosalini, 
Waldemar Malicki, Wienfried Holzenkamp oraz sam Krzysztof Meisinger. 

l  Międzynarodowy Festiwal Spoiwa Kultury - to cykliczne wydarzenie o znaczeniu 
międzynarodowym, organizowane od 1999 r. przez Ośrodek Teatralny Kana. 

l  Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt - jeden z najstarszych, cyklicznych 
festiwali teatralnych w Polsce. Festiwalowi towarzyszą koncerty, wystawy oraz panele 
dyskusyjne. W programie Kontrapunktu w 2018 znalazło się 10 spektakli konkursowych, 
nagrodę Grand Prix, czyli Wielką Nagrodę Publiczności, a także Nagrodę Główną Jury 
otrzymał spektakl Spójrz na mnie Adama Ziajskiego. 

l  Międzynarodowe Spotkania Młodego Teatru Okno - cykliczny festiwal organizowa-
ny przez Ośrodek Teatralny Kana, w ramach którego oprócz prezentacji artystycznych 
realizowane są otwarte pokazy metod pracy, projekcje filmów, warsztaty, prezentacje 
ośrodków sztuki, wykłady, seminaria, a także koncerty i wystawy. 

l  Szczecin European Film Festival - europejski festiwal filmowy, którego organizatorem 
jest Stowarzyszenie OFFicyna. W edycji 2018 r. zaprezentowano selekcję najnowszych 
produkcji filmowych w 4 konkursach: MUSIC SEFF - światowe kino dokumentalne o mu-
zyce i jej twórcach, TELEFON ART - międzynarodowy konkurs krótkich form filmowych, 
POP SEFF - muzyka i obraz, czyli selekcja klipów muzycznych, Zachodniopomorskie 
Shorty – regionalna kuchnia filmowa twórców związanych z województwem zachod-
niopomorskim. 

l  Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film” - wspólne przedsięwzię-
cie Województwa Zachodniopomorskiego, Miasta Szczecin i Miasta Koszalin, którego 
celem jest wspieranie produkcji filmowej i promocja regionu.

l  Dąbskie Wieczory Filmowe – przegląd filmowy organizowany przez Miejski Ośro-
dek Kultury w Szczecinie. Idea przedsięwzięcia polega na promocji przede wszystkim 
polskiego kina, pokazy odbywają się na plaży nad jeziorem Dąbie. Imprezie towarzyszą 
dodatkowe przedsięwzięcia: koncerty, wystawy, warsztaty filmowe.

l  Westival - Sztuka Architektury – cykliczne przedsięwzięcie, obejmujące spotkania 
filmowe i dyskusje na temat architektury; impreza organizowana przez Stowarzyszenie 
Architektów Polskich Oddział w Szczecinie. 

l  Dni Kultury Kresowej Kaziuki – impreza organizowana corocznie przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia – „Świteź”, integrująca środo-
wisko dawnych mieszkańców kresów wschodnich – Wilna i okolic. Impreza Tygodnia 
Kresowego obejmuje wystawy, wykłady, tradycyjny Kiermasz Kaziukowy oraz Wieczór 
Kaziukowy, na którym rokrocznie goszczą znani artyści folklorystyczni. 

l  Dni Kultury Ukraińskiej – coroczna impreza organizowana w czerwcu przez Związek 
Ukraińców w Polsce Oddział Szczecin, której celem jest prezentacja współczesnej sztuki 
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ukraińskiej oraz ukazanie jej jako żywego, interesującego zjawiska kulturowego, poznania 
aktualnych trendów w kulturze i sztuce ukraińskiej. W ramach wydarzenia odbywają się 
koncerty, wystawy, kiermasze rękodzieła, prezentacje kuchni ukraińskiej. 

l  Dni Kultury Żydowskiej Adlojada – coroczna impreza organizowana przez Muzeum 
Narodowe w Szczecinie i Uniwersytet Szczeciński, której naczelną ideą jest populary-
zacja kultury żydowskiej w różnych jej aspektach i odmianach; w 2018 r. wydarzenie 
poświęcone zostało nieoczywistym relacjom pomiędzy kulturą i polityką, a w jego 
ramach zorganizowano szereg dyskusji, spektakli, koncertów, wykładów, warsztatów. 

l  Festiwal Literatury Kobiet, Nagroda Literacka dla Autorki „Gryfia” - festiwal gro-
madzi szczecińskich miłośników książki i literatury, a jego głównym wydarzeniem jest 
wyłonienie laureatki Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia; w 2018 roku 
otrzymała ją Martyna Bunda za powieść „Nieczułość”.

l  eleWator. Kwartalnik literacko-kulturalny – pismo powstałe w 2012 r., którego 
wydawcą jest Fundacja Literatury im. Henryka Berezy stworzona przez Pawła Nowa-
kowskiego oraz Cezarego Sikorskiego. Kwartalnik publikuje teksty literackie, szkice, 
eseje, felietony i recenzje autorstwa zarówno uznanych już twórców jak i debiutantów 
z całego kraju; znajdują się w nim także informacjie z dziedziny filmu, muzyki, malarstwa, 
architektury czy teatru (obecnie „eleWator” należy do najważniejszych czasopism kul-
turalnych Szczecina).

3.26. WSPIERANIE WYBITNYCH TWÓRCÓW  
ZWIĄZANYCH ZE SZCZECINEM 

Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin to najważniejsze samorządowe wyróżnienie, przy-
znawane od 1991 r. najwybitniejszym szczecińskim twórcom i artystom. W 2016 r. uchwałą 
nr XXV/613/16 Rady Miasta Szczecin z dn. 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Na-
grody Artystycznej Miasta Szczecin, wprowadzono drugą kategorię tego wyróżnienia, która 
stworzyła możliwość nagradzania twórców i artystów związanych ze Szczecinem za całą 
ich dotychczasową działalność artystyczną. Uchwała w poprzednim kształcie umożliwiała 
nagradzanie tylko tych artystów, którzy mogli poszczycić się znaczącymi osiągnięciami 
w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Ustanowienie dodatkowej kategorii dało 
możliwość uhonorowania szerszego grona artystów za całokształt ich działań. W 2018 r. 
Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecin w wysokości 40 000 zł za osiągnięcia artystyczne roku 
2017 otrzymał prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – założyciel i kierownik Chóru Dziecięcego 
Don-Diri-Don (jednocześnie rektor Akademii Sztuki w Szczecinie), natomiast wyróżnienie 
za całokształt działalności artystycznej w kwocie 40 000 zł przypadło w udziale Joannie 
Kulmowej, jednej z najwybitniejszych polskich poetek. 

Tytuł Mecenasa Kultury Szczecina - Honorowy tytuł Mecenasa Kultury Miasta Szczecina 
przyznany został po raz pierwszy w roku 1997. Tytuł ten przyznawany jest firmom, insty-
tucjom bądź osobom, które w najbardziej znaczący sposób wspierały swym mecenatem 
przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne, odbywające się w naszym mieście. Za rok 2017 
tytuł Mecenasa Kultury został przyznany Lesławowi Siemaszko, szefowi szczecińskiej 
firmy deweloperskiej.
 
Stypendia Twórcze Miasta Szczecin - Od 2016 r. na podstawie uchwały Nr XVIII/428/16 
Rady Miasta Szczecin z dn. 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
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przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin funkcjonuje systemowy sposób 
wspierania indywidualnych twórców, których działalność związana jest ze Szczecinem. 
Stypendia twórcze przyznawane są w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, film, 
taniec, teatr, sztuki wizualne oraz upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna). 
Przy ubieganiu się o stypendium twórcze obowiązuje procedura konkursowa. W roku 2018 
przyznano ogółem 12 stypendiów na łączną kwotę 100 000 zł.

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej 
W Szczecinie od lat przywiązuje się wielką wagę do znaczenia edukacji kulturalnej w roz-
woju kompetencji poznawczych, wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży. Miasto wspie-
ra tego rodzaju edukację na każdym poziomie kształcenia m.in. poprzez fundowanie 
stypendiów artystycznych dla najlepszych uczniów i studentów. O liczbie przyznanych 
stypendiów decydują dwie komisje stypendialne: ds. muzyki i ds. sztuk wizualnych. W roku 
2018 stypendia artystyczne otrzymały 33 osoby, a na ten cel przeznaczono łącznie kwotę 
w wysokości 100 000 zł.

Mecenat kulturalny 
Celem mecenatu kulturalnego Miasta Szczecin jest popularyzacja kultury i sztuki, wzboga-
cenie oferty kulturalnej, zachowanie różnorodności kulturowej Szczecina oraz kreowanie 
jego wizerunku jako znaczącego ośrodka kultury. Sprawowanie tegoż mecenatu polega 
przede wszystkim na dofinansowaniu organizacji koncertów, wystaw, wernisaży, czy też 
pokryciu części kosztów wydania wybranych publikacji. W ramach mecenatu dofinanso-
wanie otrzymały projekty realizowane przez podmioty komercyjne prowadzące działalność 
kulturalną, a także organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą; wsparcia 
udzielono ponadto szkołom, uczelniom oraz twórcom indywidualnym. W oparciu o mecenat 
kulturalny zrealizowano w 2018 roku 72 projekty edukacyjne, 90 projektów muzycznych, 
30 projektów wydawniczych 23 projekty z zakresu sztuk wizualnych. Wydatki na ten cel 
wyniosły ogółem 1 321 947 zł, z czego 378 000 zł przeznaczono na wspieranie inicjatyw 
związanych ze szkolnictwem artystycznym. 

3.27. GMINNY  PROGRAM  OPIEKI  NAD  
ZABYTKAMI  GMINY  MIASTO  
SZCZECINA  NA LATA 2014-2018 

Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta Szczecin przyjęty został na mocy uchwały 
nr XXXIX/1147/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2014 r. i wszedł w życie w dniu 
2 maja 2014 r. W oparciu o analizę krajobrazu kulturowego Miasta określone zostały cele 
oraz kierunki działań związane z opieką nad zasobem kulturowym Szczecina. Priorytetem 
stała się renowacja najcenniejszych obiektów zabytkowych miasta, pozwalająca na przy-
wrócenie i ekspozycję walorów artystycznych i historycznych, zaniedbanych obiektów 
architektury sakralnej i użyteczności publicznej oraz wykonanie szeroko pojętej inwentaryzacji 
zabytkowego zasobu miasta. Odzwierciedleniem założeń polityki dotyczącej opieki nad 
zabytkami są m.in. zapisy zawarte w Gminnym programie opieki nad zabytkami. W gminnym 
programie wskazane zostały również inne podmioty, niezależnie od służby konserwatorskiej, 
odpowiedzialne za opiekę nad zabytkami. W ramach realizacji celu został powszechnie 
udostępniony i jest na bieżąco aktualizowany zbiór Gminnej Ewidencji Zabytków, utwo-
rzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie 
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dysponujemy zasobem gminnej ewidencji zabytków dla Szczecina, obejmującym 3818 
obiektów, w tym: 209 zabytków (w tym obszarów i zespołów zabytkowych) wpisanych 
do rejestru zabytków. Niezależnie od tej liczby, objęte są ochroną zabytki wymienione 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacją fotograficzną 
objęto ponad 6500 budynków historycznych usytuowanych przy ponad 500 ulicach i pla-
cach w mieście. Spis adresowy zasobu GEZ jest dostępny na stronie internetowej Miasta 
w Biuletynie Informacji Publicznej, w formie elektronicznej bazy adresowej. Dodatkowo 
poszerzone informacje, dotyczące szczecińskich zabytków wraz z fotografiami, stały się 
częścią Systemu Informacji Przestrzennej Miasta, który również jest już powszechnie do-
stępny. Pozwala to zainteresowanym podmiotom na szybkie pozyskanie podstawowych 
danych, określających zakres ochrony konserwatorskiej obiektów historycznych, potrzeb-
ny do wykorzystania zarówno przy planowanych pracach remontowych jak i tworzeniu 
stosownych zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Zabytkowy zasób objęty ochroną konserwatorską jest zasobem otwartym. W ramach stałej 
współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dokonano 16-krotnej aktualizacji 
gminnej ewidencji zabytków w okresie objętym sprawozdaniem. Aktualizacja miała na celu 
włączenie go do gminnej ewidencji obiektów o nowo rozpoznanych wartościach zabyt-
kowych, usunięcie obiektów zdewaloryzowanych oraz nieistniejących oraz koordynację 
wykazu z zasobem Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków i rejestrem zabytków.

W ramach uzupełniania danych o zasobie kulturowym Szczecina wykonano kolejne opra-
cowania oraz karty ewidencyjne zabytków architektury dla obiektów istotnych w pejzażu 
architektonicznym miasta. Powstała dokumentacja umożliwia wszczęcie procedury wpisu 
do rejestru następujących zabytków, ewentualnie ujęcia obiektów w Wojewódzkiej Ewi-
dencji Zabytków ( WEZ ). 

Ponadto zlecono opracowanie następujących opracowań dokumentacji dotyczących 
stanu zachowania i określenia niezbędnych do wykonania prac konserwatorskich i re-
montowych przy zabytkach Szczecina:
l  Program prac konserwatorskich fontanny „Labirynt” usytuowanej u zbiegu ulic Wojska 

Polskiego i Więckowskiego w Szczecinie, 
l  Program konserwacji muru oporowego obejmującego odcinek przyległy do chodnika 

między ulicami Wały Chrobrego i Komandorską w Szczecinie,
l  Programu prac konserwatorskich gotyckiej płyty nagrobnej rodziny Rabenstorp, znaj-

dującej się w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie,
l  Program prac konserwatorskich elewacji zespołu budynków Komendy Miejskiej Straży 

Pożarnej przy ul Grodzkiej 1-3 w Szczecinie,
l  Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb translokacji płaskorzeźby z Pomnika 

Wdzięczności na nową lokalizację na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie,
l  Wykonanie oceny stanu technicznego kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP przy , ul. 

Kościelnej 4 w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem stanu murów obwodowych,
l  Wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu zachowania oraz program prac zabezpieczenia 

i konserwacji polichromii na stropach podestów oraz podniebiach schodów we wnętrzu 
klatki schodowej kamienicy przy ul. Emilii Plater 1 w Szczecinie,

l  Opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wpis na listę Pomników Historii 
Zespołu budynków administracyjno-socjalno-produkcyjnych d. Stoczni Szczecińskiej 
wraz z wystrojem wnętrza historycznej świetlicy, usytuowanych przy Pl. Ofiar Grudnia 
1970 r. w Szczecinie,
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l  Opracowanie ekspertyzy obejmującej wykonanie odkrywek na występowanie ory-
ginalnych polichromii i określenie ich stanu technicznego oraz propozycji kolorystyki 
przejazdów bramnych kamienicy przy ul. Monte Cassino 7 w Szczecinie,

l  Opracowanie projektu prac budowlanych i konserwatorskich, których wykonanie jest 
niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem obiektu 
oraz kosztorysu tych prac dotyczących wieży Gocławskiej (d. Wieża Bismarcka) usytu-
owanej przy ul. Narciarskiej w Szczecinie.

W oparciu o środki finansowe Gminy Miasto Szczecin, obejmujące współfinansowanie 
prac konserwatorskich obiektów zabytkowych, zostały przydzielone dotacje podmiotom 
zarówno sektora finansów publicznych, jak i spoza sektora, pozwalające na poprawę stanu 
technicznego obiektów zabytkowych.

W zakresie konserwacji zabytków w roku 2018 zrealizowano działania tj.:
l  dofinansowanie wykonania prac budowlanych i konserwatorskich zabytkowych bu-

dynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,
l  wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich dwóch fontann położonych na 

placu przed budynkiem Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie,
l  wykonanie prac ratowniczo-konserwatorskich średniowiecznego muru kamiennego 

przy ul. Cichej 1 w Szczecinie.

Ponadto każdorazowo w przypadku wydawania decyzji pozwalającej na prace przy obiek-
cie zabytkowym, w oparciu o obowiązujące zapisy prawa, w tym prawa miejscowego, jest 
odsłaniana oryginalna substancja zabytkowa (kolorystyka, stolarka, detal architektoniczny 
wystroju wnętrza i zewnętrza budowli), która w zależności od stanu zachowania jest do-
kumentowana bądź poddawana konserwacji.

Podkreślenie szczególnego charakteru najważniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego 
Miasta, poprzez właściwą ekspozycję zabytków i obszarów objętych ochroną konserwatorską. 
Przestrzegana jest zasada nie sytuowania reklam na obiektach i obszarach zabytkowych 
wpisanych do rejestru zabytków oraz na obiektach chronionych zapisami miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego Miasta. Zachowują aktualność przekazane, 
niezależnie od obowiązujących zapisów miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego, pouczenia do zarządców obiektów i terenów zabytkowych: Szczecińskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
Prawobrzeże oraz Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego o obowiązku uzgadniania reklam 
ze służbą konserwatorską na terenach objętych planem oraz prośba o usunięcie z tych 
terenów nośników powieszonych bez pozwolenia służby konserwatorskiej. 
Budżet na ochronę dóbr kultury, pozwolił na wykonanie szeregu prac remontowo kon-
serwatorskich głównych obiektów sakralnych w mieście, pozwalających na zatrudnienie 
specjalistów oraz wykwalifikowanych pracowników do ich prowadzenia. 

3.28. POLITYKA KULTURY FIZYCZNEJ

Sukcesy szczecińskich drużyn, klubów sportowych i sportowców indywidualnych to naj-
lepsza wizytówka miasta i jego mieszkańców w Polsce, Europie i na świecie. Kultywując 

SPORT I REKREACJA
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sportowe tradycje i mając świadomość dużego potencjału sportowego mieszkańców, 
Miasto Szczecin przywiązuje dużą wagę do utrzymania i rozwoju infrastruktury sportowej 
o wysokim standardzie, odpowiedniej zarówno dla sportowców profesjonalnych, jak 
i amatorów. Unikalne położenie miasta nad jeziorem Dąbie, Odrą i jej rozlewiskami oraz 
bliskość Zalewu Szczecińskiego, stanowi naturalną bazę do uprawiania sportów wodnych, 
w tym żeglarstwa. W tych działaniach niezwykle ważna jest kwestia promocji zdrowego 
stylu życia i wychowywania młodzieży poprzez sport. 

W ramach polityki wspierania kultury fizycznej wiele miejskich obiektów sportowych udo-
stępnianych jest bezpłatnie na rzecz klubów i stowarzyszeń, a najlepszym sportowcom 
i olimpijczykom Miasto przyznaje wyróżnienia, nagrody i stypendia. Dodatkowe wsparcie 
stanowią dotacje i stypendia ze środków samorządu województwa, których około połowa 
przypada na sportowców szczecińskich. Ważnym uzupełnieniem działań wspierających 
sport  i równocześnie elementem polityki promocji Szczecina jest udzielanie bezpośred-
niego wsparcia podmiotom realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej.

Na kluczowych, miejskich obiektach sportowych, takich jak hala sportowa Netto Arena 
(poprzednio Azoty Arena), Miejski Stadion Lekkoatletyczny i basen olimpijski Floating Arena, 
z sukcesem organizowane są zawody sportowe o randze międzynarodowej. Nie tylko do-
wodzi  to wysokiego standardu infrastruktury sportowej, lecz również znacząco wpływa na 
wzrost atrakcyjności i potencjału turystycznego Szczecina. Miasto realizuje obecnie wiele 
działań,  aby do grona europejskiej klasy obiektów dołączył Stadion Miejski.

#SzczecinKibicuje
Jest to zorganizowana przez Miasto Szczecin kampania mająca promować wśród mieszkań-
ców miasta rozgrywki sportowe na różnych poziomach i wpłynąć na poprawę frekwencji na 
trybunach podczas meczów szczecińskich drużyn. Cele kampanii realizowane są głównie 
przez ujednolicanie informacji o nadchodzących wydarzeniach sportowych, zarówno 
dla widzów, jak  i uczestników, oraz docieranie z nimi do większej liczby mieszkańców 
Szczecina, wykorzystując m.in. billboardy i media społecznościowe.

Międzynarodowe Nagrody Żeglarskie Szczecina
Przyznawane corocznie od 2017 roku nagrody dedykowane są osobom i instytucjom 
szczególnie związanym z żeglarstwem. Główną nagrodą jest nagrodą im. kapitana Ludo-
mira Mączki, znanego żeglarza i podróżnika. Nagrody przyznawane są m.in. w kategoriach 
Rejs Roku, Żeglarz i Młody Żeglarz Roku, Wydarzenie Żeglarskie. Specjalną nagrodą jest 
Nagroda Kota Umbriagi, przeznaczona dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz placówek 
oświatowych Pomorza Zachodniego i innych podmiotów krzewiących żeglarstwo wśród 
dzieci. 

Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin
Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin przyznawane zawodnikom osiągającym wy-
sokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym będącym 
mieszkańcem Gminy i należącym do kadry narodowej:
l  stypendia olimpijskie: w kategorii senior za osiągnięcia zdobyte na arenie międzynaro-

dowej,
l  stypendia zwykłe dla zawodników zdobywających osiągnięcia na arenie krajowej 

i międzynarodowej w kategoriach: junior, młodzieżowiec, senior do 25 roku życia.
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Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/304/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r., 
w sprawie stypendiów „zwykłych” Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu 
Olimpijskiego, wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XXII/524/16 z dnia 6 września 
2016r, Rada Sportu powołana Zarządzeniem 73/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 
lutego 2019r., zaopiniowała wnioski o przyznanie stypendiów „zwykłych” dla zawodników. 
Do Gminy Miasto Szczecin wpłynęło 100 wniosków o przyznanie stypendiów „zwykłych” 
dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie między-
narodowym  w 2018 r. Rada Sportu pozytywnie zaopiniowała przyznanie stypendiów 
sportowych  dla 82 zawodników, którzy spełnili warunki zawarte w Uchwale. Łącznie na 
„zwykłe” stypendia sportowe z Budżetu Gminy Miasto Szczecin przeznaczono środki 
finansowe w wysokości 470.000 zł.

Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, za osiągnięcia 
wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie:

l  międzynarodowym za zajęcie od 1 do 8 miejsca w kategorii senior, w dyscyplinach 
sportu w konkurencjach objętych programem IO, IPO, IG za 2018 rok otrzymano 13 
zawodników i 8 trenerów. Łącznie przeznaczono środki finansowe na nagrody w wy-
sokości 137.600 zł

l  wyróżnienia: 
– międzynarodowym za zajęcie od 1-8 miejsca w kategoriach , masters, junior, mło-

dzieżowiec, senior , w konkurencjach objętych programem IO, IPO, IG,
– krajowym za zajęcie od 1-3 w Mistrzostwach Polski,
– w dyscyplinach sportu w konkurencjach nieobjętych programem IO, IPO. IG za zajęcie 

1-3 miejsca na arenach międzynarodowych i 1 miejsca w Mistrzostwach Polski. 

Nagrody są przyznawane w formie finansowej. Wyróżnieniami mogą być dyplomy,  
statuetki, puchary, okolicznościowe medale lub upominki rzeczowe. Przyznanie stypendiów 
i nagród dla zawodników poprzedzone jest opinią Rady Sportu. Łącznie przyznano150 
wyróżnień w tym 133 dla zawodników i 17 dla trenerów.

3.29. PROGRAM TURYSTYCZNEGO  
ROZWOJU AKWENÓW I TERENÓW 
NADWODNYCH SZCZECINA

Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina został opraco-
wany w 2015 przez zespół ekspertów zewnętrznych pod red. dr Tomasza Studzienieckiego. 
W Programie działania ukierunkowane są na wspieranie rozwoju biznesu lokalnego w sferze 
rozwoju turystyki zrównoważonej, podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw, zdynami-
zowanie rozwoju turystyki w oparciu o zasoby przyrodnicze i dziedzictwo historyczno-kul-
turowe i nowe produkty turystyczne, w celu realizacji Strategii Rozwoju Szczecina i jej wizji. 
Program promuje turystykę zrównoważoną, czyli każdą formę działalności turystycznej, 
która respektuje środowisko, zapewnia trwałą ochronę naturalnych i kulturalnych zasobów, 
która pod względem społecznym i ekonomicznym do zaakceptowania. 
Program z założenia ma charakter rozwojowo–integracyjny, co oznacza położenie nacisku 
na takie działania, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności obszaru recep-
cyjnego Programu. W tym zakresie Program bazuje na czynnikach rozwoju regionalnego 
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(grupie czynników endogenicznych tj. zasoby własne regionu, oddziaływujące na jego 
gospodarkę-czynniki ekonomiczne, społeczne, techniczne i technologiczne, ekologiczne). 

Wybrane działania, zrealizowane w 2018 roku:
l  aktywizacja bulwarów: bulwarowe miejsce spotkań,
l  cykl imprez na nabrzeżach: Dni Morza, Piknik nad Odrą, Pyromagic,
l  aktywizacja strefy letniej na Wyspie Grodzkiej,
l  cykl imprez na wodzie: Match Races, 
l  oświetlenie dżwigozaurów,
l  nowe zakątki wodne,
l  nowe wypożyczalnie sprzętu wodnego,
l  realizacja projektu SCB – Marriage,
l  SCB targi Boot Dusseldorf (20-28 styczeń 2018),
l  SCB targi in Allt for Sjon Stockholm (3-11 Marzec 2018 r.),
l  prezentacje NorthEast Marina, akwenów wodnych w klubach yachtowych w Berlinie 

(23.02.1018 - Soandauer Yachtclub ),

3.30. POLITYKA WSPÓŁPRACY  
MIĘDZYNARODOWEJ

Współpraca międzynarodowa miasta w roku 2018 opierała się na realizacji i intensyfikacji 
działań w dwóch strategicznych kierunkach: Skandynawia i Niemcy. Współpraca odby-
wała się z poziomu:
l  rozwoju relacji z miastami partnerskimi,
l  rozwoju współpracy transgranicznej i transgranicznych projektów realizowanych  z fun-

duszy Programu Interreg 5a,
l  realizacji działań wspierających rozwój gospodarczy i współpracę samorządową m.in., 

poprzez organizację wydarzeń tworzących długotrwałe i cykliczne forum spotkań, uła-
twiających nawiązywanie kontaktów biznesowych, połączonych z prezentacją oferty 
gospodarczej, tj. Dni Skandynawskie, Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

Projekt „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – klu-
czem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”. 
Projekt „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem  do 
komunikacji w Euroregionie Pomerania” prowadzony jest od lutego 2017r. W projekcie 
zaangażowanych jest 59 polskich i niemieckich placówek oświatowych (przedszkola, 
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe) – 35 placówek po niemieckiej 
stronie i 24  po polskiej. Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież, nauczyciele oraz ro-
dzice. Dotychczas  w projekcie udział wzięło 3289 dzieci i młodzieży oraz 472 nauczycieli. 
Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji językowych i interkulturowych dzieci 
i młodzieży, poprzez stworzenie brakującej do tej pory usystematyzowanej koncepcji cią-
głości nauczania języka sąsiada. Decyzją komitetu monitorującego zapewniona została 
również kontynuacja dla tego projektu do 06.2022 r.

WSPÓŁPRACA  MIĘDZYNARODOWA
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Najważniejsze wydarzenia w roku 2018:
l  Szkolenie w tematyce „Budowanie różnorodności w przedszkolu” w przedszkolu w Du-

cherow dot. uczenia bez uprzedzeń oraz aspektów interkulturowości. 
l  Szkolenie w tematyce „Budowanie różnorodności w przedszkolu” w przedszkolu  

w Ueckermünde dot. uczenia bez uprzedzeń oraz aspektów interkulturowości.
l  Szkolenie „Kultursensitive Sprachvermittlung Polnisch“ w przedszkolu Randow-Spatzen  

w Löcknitz dot. propagowania języka polskiego. 
l  Wydarzenie „Odkrywaj Polskę“ w szkole Käthe Kollwitz w Anklam służące przybliżeniu 

kultury polskiej i języka polskiego.
l  Polsko – niemieckie szkolenie dla niemieckich i polskich pedagogów pod hasłem „Za-

nurzenie (się) w języku sąsiada” w Greifswaldzie - warsztaty skierowane do nauczycieli  
i wychowawców przedszkolnych i wczesnoszkolnych z metod imersja, CLIL oraz innych 
metod nauczania wykorzystywanych w nauczaniu języka polskiego.

l  Szkolenie dla polskich pedagogów w Szczecinie „Aktywizacja na 6!” – szkolenie dla 
polskich nauczycieli dot. metod aktywizujących i metod symulacyjnych wykorzysty-
wanych na lekcji j. niemieckiego.

l  Polsko-niemieckie Spotkanie Dzieci i Młodzieży w Szczecinie pod hasłem „Zabawy, 
które łączą!” – spotkanie mające na celu integrację polskich i niemieckich dzieci uczest-
niczących w projekcie. 

l  Forum Oświatowe „Witajcie Sąsiedzi” w Pasewalku - celem forum było poinformowanie  
o możliwościach nauki języka sąsiada na terenie naszego regionu oraz  o aktualnych 
wynikach prac projektowych. Spotkanie ma za zadanie umożliwić ekspertom naukowym 
i administracyjnym wymianę zebranych do tej pory doświadczeń oraz dyskuję  na temat 
potencjału nauczania języka sąsiada w przyszłości.

l  Szkolenie dla polskich i niemieckich nauczycieli „Jak innowacyjnie nauczać języka sąsia-
da” w Szczecinie – podczas szkolenia poruszone były następujące tematy: „Innowacyjna 
integracja w Euroregionie Pomerania”, „Nie lubię, nie potrafię, nie chcę! – jak skutecznie 

Wydarzenia zorganizowane przez projekt „Nauczanie języka sąsiada od przed-
szkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Po-
merania” w roku 2018 z podziałem na typy spotkań

Typ wydarzenia Ilość wydarzeń

Spotkania dzieci i młodzieży 1

Fora oświatowe 1

Szkolenia, warsztaty i wydarzenia towarzyszące 139

Wydarzenia zorganizowane przez projekt „Nauczanie języka sąsiada od przed-
szkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie 
Pomerania” w roku 2018

Liczba wszystkich spotkań (forów oświatowych, spotkań dzieci 
i młodzieży, szkoleń i warsztatów oraz wydarzeń towarzyszących)

141 wydarzeń

Liczba dzieci polskich i niemieckich uczestniczących w projekcie 3289 osób

Liczba nauczycieli polskich i niemieckich uczestniczących w projekcie 343 osoby
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rozwijać motywację uczniów do nauki j. obcego”, „Metoda narracyjna (storytelling) 
w nauczaniu języka obcego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej” 
dotyczący innowacyjnych metod nauczania j. obcych.

Projekt Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie 
(CUD)
Projekt Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie (CUD) jest 
kontynuacją projektu z poprzedniego okresu programowania i funkcjonuje w ramach pro-
jektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz 
z Powiatem Märkisch Oderland w ramach Programu Interreg V A”. Celem projektu jest 
wzmocnienia procesów integracyjnych oraz do aktywizacji gospodarczej, powstania nowych 
i rozwoju już funkcjonujących przedsiębiorstw na obszarze Euroregionu POMERANIA 
i Powiatu Märkisch Oderland. Grupami docelowymi projektu są głównie małe i średnie 
przedsiębiorstwa, podmioty podejmujące działalność gospodarczą, jak i zrzeszenia, sto-
warzyszenia, administracja publiczna, placówki edukacyjne i osoby prywatne. 

Główne zadania Centrum Usługowo-Doradczego:
l  pomoc polskim przedsiębiorcom w nawiązaniu kontaktów i współpracy po niemieckiej 

stronie Euroregionu i powiatu Märkisch Oderland oraz w poszukiwaniu niemieckich 
partnerów do wspólnych przedsięwzięć i projektów; a niemieckim przedsiębiorcom  
w nawiązaniu kontaktów i współpracy po polskiej stronie Euroregionu;

l  organizacja polsko-niemieckich forów gospodarczych, spotkań, konferencji pozwala-
jących na wymianę doświadczeń, szkoleń dla przedsiębiorców, wyjazdów studyjnych; 

l  udzielanie informacji na temat targów, wystaw, festiwali i ciekawych wydarzeń organi-
zowanych w Euroregionie Pomerania i powiecie Märkisch Oderland; 

l  udzielanie informacji polskim przedsiębiorcom o zasadach prowadzeniu działalności 
gospodarczej w Niemczech, a niemieckim przedsiębiorcom na temat przepisów polskich.

W roku 2018 CUD Szczecin zorganizował 7 wydarzeń, po stronie polskiej i niemieckiej 
Euroregionu Pomerania. W spotkaniach wzięło udział 390 uczestników, wśród których 
byli przedsiębiorcy z sektora MŚP, przedstawiciele różnych branż m.in. budowlanej, ar-
chitektonicznej, energetycznej, consultingowej, księgowej oraz przedstawiciele instytucji 
działających na terenie Euroregionu Pomerania, przedstawiciele administracji samorzą-
dowej i publicznej, stowarzyszeń na rzecz polsko-niemieckiej integracji i współpracy oraz 
zainteresowani obywatele. Udzielono 150 konsultacji, polskim i niemiecki podmiotom 
z Euroregionu. 
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Wydarzenia zorganizowane przez Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie 
Pomerania (CUD) w Szczecinie w roku 2018

Liczba polsko-niemieckich wydarzeń (fora przedsiębiorców, 
seminaria, wymiany doświadczeń, podróże studyjne) zorga-
nizowanych przez CUD Szczecin

7 wydarzeń

Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez CUD 
Szczecin

390 osób

Liczba konsultacji udzielonych przez pracowników CUD 
Szczecin polskim i niemieckim podmiotom 

ok. 150

Wydarzenia zorganizowane przez Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie 
Pomerania (CUD) w Szczecinie w roku 2018 z podziałem na typy spotkań

Typ wydarzenia Ilość wydarzeń

Seminaria 3

Fora przedsiębiorców 1

Wymiany doświadczeń 3

Wydarzenia w roku 2018:
l  Seminarium dla przedsiębiorców pn. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – aspekty 

prawne na gruncie najnowszych zmian”
l  Seminarium dla przedsiębiorców „Zmiany w prawie pracy w 2018 roku”
l  Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń „Działalność gospodarcza jako perspektywa  

na przyszłość – przedsiębiorczynie, które odniosły sukces w powiecie Mecklenburgi-
sche Seenplatte”

l  Polsko-niemiecki wyjazd studyjny „Samodzielne życie i godne mieszkanie seniorów – 
sprzęt techniczny, usługi, plany na przyszłość”

l  Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń „Kultura budowlana i turystyka wokół miast”
l  83. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców „Rozwój kompetencji międzykulturowych 

w transgranicznym środowisku”
l  Seminarium dla przedsiębiorców „Czas pracy – aktualne regulacje prawne”

Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli (PKD)
Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli podejmuje wyzwanie 
zwiększenia polsko-niemieckiej kompetencji językowej w komunikacji pomiędzy obywate-
lami  a urzędami, a także samymi instytucjami w sprawach transgranicznych. Punkt wspiera 
tym samym procesy integracyjne w obszarze przygranicznym – pełni funkcję doradczą 
dla polskich i niemieckich obywateli.

Projekt przewidziany na okres realizacji: 1.07.2016 r. - 31.12.2020 r. jest efektem pracy nad 
integracją i porozumieniem społeczeństwa w polsko-niemieckim Euroregionie Pomerania, 
działa od 2009 r., jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG VA oraz przez Gminę Miasto Szczecin, 
a także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kraju Związkowego Meklemburgii – Pomorza 
Przedniego. Partnerem Projektu jest Związek Komunalny Euroregion Pomerania e.V. Gmina 
Miasto Szczecin prowadzi Punkt Kontaktowo-Doradczy w Löcknitz. od 1 kwietnia 2011r. 
do dzisiaj. 
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Głównym celem projektu jest: 
l  wspieranie i rozwijanie integracji społecznej obywateli polskich i niemieckich, zamiesz-

kujących teren Euroregionu Pomerania, 
l  tworzenie sieci współpracy między urzędami w Polsce i w Niemczech,
l  poprawa efektywności działania i dostępności urzędów i instytucji po obu stronach 

granicy oraz reakcja na przejawy nietolerancji i ksenofobii.

Punkty działają dwujęzycznie i transgranicznie, z jednej strony wykorzystując utworzoną 
sieć urzędów i innych podmiotów, stanowią łącznik na linii urząd–obywatel, z drugiej strony 
ułatwiają funkcjonowanie podmiotom publicznym w realiach transgranicznych z uwagi 
na wiedzę i kompetencje zatrudnionych pracowników. 

W Punktach udzielane są porady i informacje polskim i niemieckim obywatelom odnośnie 
prawnych i socjalnych aspektów ich pobytu w Niemczech i w Polsce, świadczona jest pomoc 
w wypełnianiu formularzy, tłumaczeniu otrzymanej korespondencji i innych dokumentów, 
pośrednictwo w rozmowach z urzędami i innymi instytucjami. Punkty doradcze współpracują 
z właściwymi urzędami i instytucjami w celu wyjaśnienia indywidualnych zapytań interesan-
tów oraz wspierają urzędy i instytucje w wykonywaniu ich funkcji publicznych, proponując 
im platformę porozumienia z partnerskimi jednostkami po drugiej stronie granicy w postaci 
organizowanych konferencji, warsztatów i spotkań eksperckich dotyczących spraw trans-
granicznych.

Dotychczasowa działalność Punktu Kontaktowo-Doradczego zdecydowanie przyczyniła 
się do poprawy poziomu integracji społecznej, poprawy komunikacji pomiędzy urzędami 
obu państw, a także usprawnienia przepływu informacji na linii urząd–obywatel. Jedno-
cześnie największa przeszkoda w komunikacji – bariera językowa – została w dużym 
stopniu zniwelowana.

Wydarzenia organizowane przez Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie 
Pomerania (CUD) w Szczecinie w roku 2018 z podziałem na typy spotkań

Typ wydarzenia Ilość wydarzeń

Konferencja
Rozwój i uznanie kwalifikacji zawodowych na pograniczu.
Transgraniczna codzienność w naszym regionie. Wymiana 
doświadczeń. 

2

Spotkanie eksperckie:
Komunikacja międzykulturowa w kontaktach instytucjonalnych.

1

Wydarzenia organizowane przez Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich 
i niemieckich obywateli w Szczecinie w roku 2018

Liczba polsko-niemieckich wydarzeń (Konferencje i spotkania 
eksperckie) zorganizowanych przez PKD Szczecin

3 wydarzenia

Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez PKD 
Szczecin

150 osób

Liczba konsultacji udzielonych przez pracowników PKD 
Szczecin polskim i niemieckim obywatelom 

ok. 1150
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3.31. POLITYKA POPRAWY  
BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU  
PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

Powszechne rozumienie bezpieczeństwa kojarzone jest przede wszystkim z poziomem 
zagrożenia przestępczością. W tym zakresie stan bezpieczeństwa w Szczecinie można 
ocenić konfrontując  ze sobą liczbę przestępstw stwierdzonych i wykrytych. 

W 2018 r. w granicach administracyjnych Szczecina Policja odnotowała 13663 przestęp-
stwa (wzrost o 30,32% w porównaniu z rokiem 2017). Wykrywalność natomiast wynosiła 
73,6% (wzrost o 3,9% do roku ubiegłego.)

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK  PUBLICZNY W MIEŚCIE

W 2018 r. w Szczecinie Policja odnotowała 7184 kolizji, tj. o 2,2% więcej niż przed rokiem. 
W 438 wypadkach drogowych z ofiarami w ludziach, rannych zostało 494 osób, a 12 
osób poniosło śmierć. W skali roku odnotowano spadek liczby wypadków o 16,1%, liczba 
rannych również zmniejszyła się o 16,7%.

W zakresie realizacji polityki bezpieczeństwa m.in. w ramach Programu „Bezpieczne Miasto 
Szczecin” w roku 2018 kontynuowano realizację projektów:
l  „Wsparcie służb mundurowych” zrealizowano zakupy dla: 

–  Policji 18 samochodów finansowanych w ramach systemu 50/50 kwotą około 500 
000 zł. Sfinansowano pełnienie dodatkowych (poza godzinami służbowymi) patroli 
policyjnych kwotą około 73 000 zł, oraz wyżywienie i zakwaterowanie policjantów 
odbywających  w naszym mieście praktyki służby policyjnej, kwotą około 27 000 zł.

 

Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2018 r. 
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Wydarzenia organizowane przez Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania (CUD) w 
Szczecinie w roku 2018 z podziałem na typy spotkań 

Typ wydarzenia Ilość wydarzeń 

Konferencja 
Rozwój i uznanie kwalifikacji zawodowych na pograniczu. 
Transgraniczna codzienność w naszym regionie. Wymiana 
doświadczeń.  

2 

Spotkanie eksperckie: 
Komunikacja międzykulturowa w kontaktach instytucjonalnych. 1 

 

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE 

3.31. POLITYKA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE 

Powszechne rozumienie bezpieczeństwa kojarzone jest przede wszystkim z poziomem zagrożenia 
przestępczością. W tym zakresie stan bezpieczeństwa w Szczecinie można ocenić konfrontując  
ze sobą liczbę przestępstw stwierdzonych i wykrytych.  

W 2018 r. w granicach administracyjnych Szczecina Policja odnotowała 13663 przestępstwa 
(wzrost o 30,32% w porównaniu z rokiem 2017). Wykrywalność natomiast wynosiła  
 

W 2018 r. w Szczecinie Policja odnotowała 7184 kolizji, tj. o 2,2% więcej niż przed rokiem. 
W 438 wypadkach drogowych z ofiarami w ludziach, rannych zostało 494 osób, a 12 osób 
poniosło śmierć. W skali roku odnotowano spadek liczby wypadków o 16,1%, liczba rannych 
również zmniejszyła się o 16,7%. 

W zakresie realizacji polityki bezpieczeństwa m.in. w ramach Programu „Bezpieczne Miasto 
Szczecin” w roku 2018 kontynuowano realizację projektów: 

kryminalne; 
75,3%

gospodarcze; 
11%

drogowe; 5,8% inne; 
7,8% 

Przestępstwa w 2018 r. według rodzajów przestępstw
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BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK  PUBLICZNY W MIEŚCIE
–  Straży Pożarnej - dofinansowanie kwotą około 500 000 zł - zakup dwóch średnich 

samochodów gaśniczych. Realizowano też program modernizacji obiektów i bu-
dynków PSP – na to zadanie przeznaczono to 1 200 000 zł. Sfinansowano kwotą 
40 000 zł powstanie sali edukacji ogniowej. Zakupiono za kwotę 15 000 zł węże (po 
utraceniu posiadanych w czasie akcji gaszenia). Kwotę 38 400 zł przeznaczono na 
zakup kamery termowizyjnej.

l  „Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży” to projekt głównie realizowany przez „strażników 
szkolnych” Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w placówkach oświatowych. W ramach 
prowadzenia działalności edukacyjnej realizowano 16 programów, w zakresie, których 
przeprowadzono 519 prelekcji, w których uczestniczyło 8 911 dzieci i młodzieży. Pro-
gramy te to: Cyberprzemoc – 55 prelekcji, Bezpieczna droga – 146 prelekcji, Bezpieczne 
ferie – 6 prelekcji, Obcy – 72 prelekcje, Nikotyna – 23 prelekcje, Ekologia–  7 prelekcji, 
Agresja – 53 prelekcje, Rola i zadania SM – 29 prelekcji, Bezpieczeństwo  –  9 prelekcji, 
Bezpieczny w domu – 9 prelekcji, Odpowiedzialność karna – 18 prelekcji, Pierwsza 
pomoc przedmedyczna – 51 prelekcji, Pirotechnika – 19 prelekcji, Rozumiem zwierzęta 
– 11 prelekcji, Ryzykowne zachowania – 10 prelekcji, Karta rowerowa – 1 prelekcja.

l  „Bezpieczne akweny” w ramach tego projektu zadania realizujemy wspólnie ze SzWOPR, 
który wygrał ogłoszony przez nas konkurs ofert na powierzenie zadań między innymi  
z tego zakresu. Realizowane były działania profilaktyczne, edukacyjne i szkoleniowe,  
w których w roku 2018 wzięło udział około 12 100 osób, w tym w:

l  Akcji edukacyjnej „Błękitny Patrol - Zima” w okresie od 01.01 do 28.02.2018 r. brało udział 
1 300 uczniów szkół podstawowych i liceów.

l  Akcji edukacyjnej „Błękitny Patrol” w okresie od 01.03 do 31.10.2018 r. z wyłączeniem 
okresu wakacyjnego przeszkolono 8 300 uczniów i dorosłych. 

l  Akcji edukacyjnej „Błękitny Patrol - Lato” prowadzonej na kąpieliskach w miesiącach 
lipiec i sierpień brało udział około 2 500 osób. 

l  Prowadzono też inne działania takie jak: kampania informacyjno – edukacyjna wśród 
żeglarzy i motorowodniaków, szkolenia zarządców przystani, szkolenia młodzieży z form 
zachowań nad wodą.

l  Można tu też wymienić zorganizowany wspólnie z wieloma podmiotami projekt Szcze-
cińskie Bulwary Miejsce Spotkań.
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IV. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA SZCZECIN 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Prezy-
dent Miasta Szczecin jako organ wykonawczy Gminy, wykonuje uchwały Rady Miasta. 
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Prezydent Miasta przy 
pomocy Urzędu Miasta realizował uchwały podjęte przez Radę Miasta w 2018 r.

W 2018 roku Rada Miasta Szczecin podczas sesji rozpatrywała projekty uchwał przekazywane 
do Przewodniczącego Rady. W 2018 r. odbyło się 10 sesji zwyczajnych, 3 sesje nadzwyczajne 
i 1 sesja uroczysta, podczas których podjęła 322 uchwały. Zakres podejmowanych uchwał 
dotyczył spraw związanych z gospodarowaniem mienia komunalnego, planami zago-
spodarowania przestrzennego miasta, pomocą społeczną, oświatą i ochroną środowiska.
Podjęte przez Radę Miasta uchwały Prezydent Miasta zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy 
o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru 
jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Zachodniopomorski, a w zakresie 
spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 
opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty 
prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Nie 
zaszła potrzeba wydawania przez organ nadzoru jakim jest Wojewoda Zachodniopomorski 
zarządzeń zastępczych w trybie art. 98a ust. 1 i 2 ustawy samorządowej.

Uchwały zostały przez organ wykonawczy Miasta wykonane z zachowaniem procedur 
i terminów określonych przepisami prawa. Szczegółowy sposób wykonania uchwał za-
wiera poniższa tabela.

Wykaz uchwał Rady Miasta Szczecin zrealizowanych

L.p. Nr uchwały Z dnia W sprawie Uwagi

1. XXXVII/1079/18 30.01.2018 przyjęcia rezygnacji radnego 
z funkcji wiceprzewodniczą-
cego Rady Miasta Szczecin

Z funkcji Wiceprzewodniczącego zo-
stał odwołany radny Michał Wilkocki

2. XXXVII/1080/18 30.01.2018 wyboru Przewodniczącej 
Rady Miasta Szczecin

Funkcję Przewodniczącej objęła 
radna Stefania Biernat

3. XXXVII/1081/18 30.01.2018 wyboru Wiceprzewodniczą-
cego Rady Miasta Szczecin

Funkcję Wiceprzewodniczącego 
objął radny Mariusz Bagiński

4. XXXVII/1082/18 30.01.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie powołania komisji stałych 
Rady Miasta Szczecin oraz ich 
składów osobowych

Dokonano zmian w składach komisji 

5. XXXVII/1083/18 30.01.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie opłat za usługi przewo-
zowe lokalnego transportu 
zbiorowego organizowanego 
przez Gminę Miasto Szczecin, 
określenia osób uprawnio-
nych do korzystania z bezpłat-
nych i ulgowych przejazdów 
oraz zasad taryfowych

Uchwała została ogłoszona w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Za-
chodniopomorskiego w dniu 1 marca 
2018 r. – poz. 1013.
Uchwała realizowana przez Zarząd 
Dróg i Transportu Miejskiego.
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6. XXXVII/1084/18 30.01.2018 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Szczecin 
na 2018 rok i lata następne

Szczegółowe zmiany obejmowały 
wydłużenie okresu realizacji przed-
sięwzięć majątkowych do roku 2043 
oraz aktualizację kwot nakładów, limi-
tów zobowiązań i limitów wydatków 
w latach 2018 – 2043.

7. XXXVII/1087/18 30.01.2018 odmowy uwzględnienia we-
zwania do usunięcia narusze-
nia prawa

Uchwała została przyjęta do wia-
domości przez Biuro Planowania 
Przestrzennego Miasta oraz Wydział 
Urbanistyki Administracji Budowlanej.

8. XXXVII/1089/18 30.01.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż, 
w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego, nieru-
chomości gruntowej zabu-
dowanej, będącej własnością 
Gminy Miasto Szczecin, po-
łożonej przy ul. Stołczyńskiej 
122, stanowiącej działkę nr 
25/5, o pow. 0,1250 ha, Obr. 
3021

Nieruchomość została sprzedana. 
Notarialna umowa sprzedaży została 
zawarta w dniu 22 października 2018 
r., Rep. A nr 3057/2018.

9. XXXVII/1091/18 30.01.2018 przyznania dotacji celowych 
na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabyt-
ków

Środki pieniężne zostały przekazane 
beneficjentom. Zgodnie z podpisany-
mi umowami terminy zakończenia re-
alizacji zadania i wykorzystania dotacji 
upływają w dniu 15 listopada 2018 r.

10. XXXVII/1092/18 30.01.2018 przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt w Szczecinie 
w 2018 r.

Program zrealizowany przy współ-
udziale Zakładu Usług Komunalnych 
– Schroniska dla bezdomnych zwie-
rząt

11. XXXVII/1093/18 30.01.2018 zmieniająca uchwałę 
w sprawie sposobu ustale-
nia w lokalnym transporcie 
zbiorowym wysokości opłat 
dodatkowych z tytułu prze-
wozu osób, za naruszenie 
przepisów o przewozie rze-
czy i zwierząt oraz wysokości 
opłaty manipulacyjnej

Uchwała została ogłoszona w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Za-
chodniopomorskiego w dniu 1 marca 
2018 r. – poz. 1015.
Realizowane przez Zarząd Dróg 
i Transport Miejskiego.

12. XXXVII/1094/18 30.01.2018 skargi na bezczynność Pre-
zydenta Miasta

Uchwała wysłana do skarżącego 
pismem z dnia 01.02.2018 r.

13. XXXVII/1095/18 30.01.2018 skargi na sposób załatwienia 
wniosku przez Zarząd Dróg 
i Transportu Miejskiego

Uchwała wysłana do skarżącego 
pismem z dnia 01.02.2018 r.

14. XXXVII/1096/18 30.01.2018 skargi na bezczynność Zarzą-
du Dróg i Transportu Miejskie-
go w Szczecinie w zakresie 
remontu chodnika przy ulicy 
Ratajczaka

Uchwała wysłana do skarżącego 
pismem z dnia 01.02.2018 r.

15. XXXVII/1097/18 30.01.2018 skargi na bezczynność 
Dyrektora Zarządu Budyn-
ków i Lokali Komunalnych 
w Szczecinie

Uchwała wysłana do skarżącego 
pismem z dnia 01.02.2018 r. Ponadto 
przekazana do Zarządu Budynków 
i Lokali Komunalnych.
Skarga uznana przez Radę Miasta 
Szczecin jako nieuzasadniona.
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16. XXXVII/1098/18 30.01.2018 zmiany Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji dla Miasta 
Szczecin

Uchwała w sprawie zmiany Lokal-
nego Programu Rewitalizacji dla 
Miasta Szczecin została podjęta 
w wyniku dostosowania Programu 
do „Wytycznych Ministra Rozwoju 
w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020” 
oraz umożliwienia beneficjentom 
aplikowanie o środki RPO WZ dla 
planowanych działań rewitalizacyj-
nych. Lokalny Program Rewitalizacji 
dla Miasta Szczecin został ocenio-
ny pozytywnie zgodnie z Zasadami 
weryfikacji programów rewitalizacji 
i prowadzenia wykazu programów 
rewitalizacji gmin województwa za-
chodniopomorskiego. Pozytywna 
ocena Lokalnego Programu Rewita-
lizacji dla Miasta Szczecin stanowiła 
podstawę do podjęcia przez Zarząd 
Województwa Zachodniopomor-
skiego decyzji o wpisaniu programu 
rewitalizacji do Wykazu programów 
rewitalizacji gmin województwa za-
chodniopomorskiego.

17. XXXVIII/1099/18 27.02.2018 przekształcenia Ogniska Pra-
cy Pozaszkolnej Szczeciński 
Chór Chłopięcy „Słowiki” 
w Szczecinie poprzez zmia-
nę siedziby z ul. Bolesława 
Śmiałego 42/43 na ul. Cyryla 
i Metodego 43 w Szczecinie

Zgodnie z przyjętą uchwałą w spra-
wie zamiaru przekształcenia Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór 
Chłopięcy „Słowiki” poprzez zmianę 
siedziby z ul. B. Śmiałego 42/43 na ul. 
Cyryla i Metodego 43 uruchomiono 
procedurę zmiany siedziby. Przesłano 
uchwałę do Zachodniopomorskie-
go Kuratora Oświaty, OPP „Słowi-
ki” oraz związków zawodowych. 
Na podstawie uchwały powiado-
miono rodziców dzieci/prawnych 
opiekunów o procesie zmiany sie-
dziby, uzyskano pozytywną opinię 
Zachodniopomorskiego Kuratora 
oraz Związków Zawodowych. Nało-
żone na Prezydenta Miasta Szczecin 
w uchwale zobowiązania zostały zre-
alizowane. Zgodnie z przyjętą Uchwa-
łą w sprawie przekształcenia Ogniska, 
Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” 
zmienił siedzibę. Od dnia 1 kwietnia 
2018r. siedziba Szczecińskiego Chó-
ru Chłopięcego „Słowiki” znajduje się 
przy ul. Cyryla i Metodego 43, gdzie 
prowadzone są również zajęcia z wy-
chowankami chóru. Statut Ogniska 
został dostosowany do zmian wyni-
kających z uchwały.

18. XXXVIII/1100/18 27.02.2018 zamiaru przekształcenia 
ośmioletniej Szkoły Podsta-
wowej nr 45 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. ks. Jana 
Twardowskiego w Szczeci-
nie poprzez zmianę adresu 
siedziby z ul. prof. Krzysztofa 
Marlicza 75 na ul. Tadeusza 
Zawadzkiego 75 w Szczecinie

Uchwała została – zgodnie z wymo-
gami prawnymi – przesłana do zaopi-
niowania Zachodniopomorskiemu 
Kuratorowi Oświaty.
Z treścią uchwały zapoznali się tak-
że rodzice uczniów SP nr 45 z OI 
w Szczecinie.

19. XXXVIII/1101/18 27.02.2018 zamiaru przekształcenia 
ośmioletniej Szkoły Pod-
stawowej nr 61 im. Michała 
Kmiecika w Szczecinie po-
przez zmianę adresu siedziby 
z ul. 3 Maja 4–7 na ul. 3 Maja 
4 w Szczecinie

Uchwała została – zgodnie z wymo-
gami prawnymi – przesłana do zaopi-
niowania Zachodniopomorskiemu 
Kuratorowi Oświaty.
Z treścią uchwały zapoznali się także 
rodzice uczniów SP nr 61 w Szcze-
cinie.
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20. XXXVIII/1102/18 27.02.2018 zamiaru przekształcenia 
ośmioletniej Szkoły Podsta-
wowej Specjalnej, wchodzą-
cej w skład Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawcze-
go im. Janusza Korczaka 
w Szczecinie, poprzez nada-
nie szkole numeru porząd-
kowego

Uchwała została – zgodnie z wymo-
gami prawnymi – przesłana do zaopi-
niowania Zachodniopomorskiemu 
Kuratorowi Oświaty.

21. XXXVIII/1104/18 27.02.2018 miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
„Stare Miasto – Starówka - Ry-
nek Warzywny” w Szczecinie

Uchwała została ogłoszona w Dzien-
niku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego w dniu 27 
marca 2018 r. - poz. 1388.
Na podstawie uchwały Wydział Urba-
nistyki i Administracji Budowlanej wy-
daje w szczególności: wypisy i wyrysy 
z planu, decyzje, opinie i informacje.

22. XXXVIII/1105/18 27.02.2018 miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
terenu „Stołczyn - Bajeczna 
2” w Szczecinie

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 27 marca 
2018 r. - poz. 1389.
Na podstawie uchwały Wydział Urba-
nistyki i Administracji Budowlanej wy-
daje w szczególności: wypisy i wyrysy 
z planu, decyzje, opinie i informacje.

23. XXXVIII/1106/18 27.02.2018 miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
„Gumieńce – Derdowskiego 
3” w Szczecinie

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 27 marca 
2018 r. - poz. 1390.
Na podstawie uchwały Wydział Urba-
nistyki i Administracji Budowlanej wy-
daje w szczególności: wypisy i wyrysy 
z planu, decyzje, opinie i informacje.

24. XXXVIII/1107/18 27.02.2018 wyrażenia zgody na udziel-
nie bonifikaty od cen netto 
nieruchomości gruntowych 
sprzedawanych w trybie 
bezprzetargowym na po-
prawienie warunków zago-
spodarowania nieruchomości 
przyległych

Zrealizowana: 
poz. nr 1 załącznika do uchwały – akt 
notarialny zawarty w dniu 23 marca 
2018 r.
poz. nr 2 i 3 – akt notarialny zawarty 
w dniu 17 kwietnia 2018 r.

25. XXXVIII/1108/18 27.02.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż 
lokalu niemieszkalnego - po-
mieszczenia gospodarczego 
nr 9c położonego w Szcze-
cinie przy ul. Władysława 
Łokietka 11 w Szczecinie 
w drodze bezprzetargowej na 
rzecz właściciela lokalu miesz-
kalnego nr 8 przylegającego 
do pomieszczenia nr 9c wraz 
z oddaniem w użytkowanie 
wieczyste udziału w nieru-
chomości gruntowej oraz 
określenia wysokości stawki 
bonifikaty od ceny sprzedaży

Lokal został sprzedany - akt notarial-
ny nr Rep. A 7295/2018 z dnia 28 
grudnia 2018 r.

26. XXXVIII/1109/18 27.02.2018 ustanowienia służebności 
gruntowej przechodu i prze-
jazdu na działkach nr 5/1, nr 
6/1, nr 6/2 z obrębu 2090 
(Pogodno 90), położonych 
w Szczecinie na Osiedlu 
Świerczewo

Akt notarialny Rep. Nr A 555/2018 
z dnia 10 maja 2018 r.

27. XXXVIII/1110/18 27.02.2018 wyrażenia zgody na podwyż-
szenie kapitału zakładowego 
„Szczecińskiego Funduszu 
Pożyczkowego” Spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Szczecinie

Uchwała zrealizowana w całości po-
przez podjęcie w dniu 23 kwietnia 
2018 r. przez Nadzwyczajne Zgroma-
dzenie Wspólników Spółki SFP Sp. 
z o.o. Uchwały nr 8/2018 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego 
i zmiany umowy Spółki. Dokonano 
przesunięć środków budżetowych.
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28. XXXVIII/1111/18 27.02.2018 upoważnienia Prezydenta 
Miasta Szczecin do zawar-
cia porozumienia z Gminą 
Stare Czarnowo, dotyczą-
cego realizacji wspólnego 
przedsięwzięcia pn. „Budowa 
ścieżki rowerowej po śladzie 
dawnej linii kolejowej Szcze-
cin – Śmierdnica – Stare Czar-
nowo”

Porozumienie międzygminne zawar-
to w dniu 7 czerwca 2018. Przygo-
towano wniosek o dofinansowanie 
projektu w ramach Strategii ZIT SOM 
(RPO WZ 2014-2020). Wniosek o do-
finansowanie złożono w dn. 31 lipca 
2018 r. (aktualnie w ocenie formalnej).

29. XXXVIII/1113/18 27.02.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie ustalenia szczegółowych 
zasad odpłatności za pobyt 
uczestników w ośrodkach 
wsparcia działających na te-
renie Gminy Miasto Szczecin

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 23.03.2018r. 
– poz. 1391.
Uchwała przesłana do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szcze-
cinie oraz Ośrodków Wsparcia.

30. XXXVIII/1114/18 27.02.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie planu nadzoru nad żłob-
kami, klubami dziecięcymi 
oraz dziennymi opiekunami

Zmiana częstotliwości kontroli żłob-
ków, klubów dziecięcych oraz dzien-
nych opiekunów. Procedura została 
zmieniona a plan kontroli dostosowa-
ny do obecnych wytycznych.

31. XXXVIII/1115/18 27.02.2018 nadania nazwy urzędowej 
ulicy w Szczecinie (ul. Pię-
ciu Stawów)

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 27.03.2018r. 
- poz. 1392, weszła w życie z dniem 
11.04.2018 r.
Uzupełniono Ewidencję Miejscowo-
ści, Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów 
m. Szczecin nową nazwą ulicy - ul. 
Pięciu Stawów.
Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej o uzupełnienie map prze-
glądowych i ewidencyjnych o nową 
nazwę ulicy oraz powiadomiono 
przedsiębiorstwa branżowe o pod-
jęciu tej uchwały. Numeracja porząd-
kowa jest nadawana na bieżąco, na 
wniosek i zgodnie z zapotrzebowa-
niem właścicieli działek położonych 
przy przedmiotowej ulicy.
Ponadto Uchwala ostała przekazana 
do Zarządu Dróg Transportu Miej-
skiego.

32. XXXVIII/1116/18 27.02.2018 wyrażenia zgody na wzniesie-
nie pomnika poświęconego 
100 rocznicy odzyskania nie-
podległości

11 listopada 2018 r. odbyło się uro-
czyste odsłonięcie pomnika poświę-
conego 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości przy Bazylice św. 
Jana Chrzciciela ul. Bogurodzicy 3a 
w Szczecinie.

33. XXXVIII/1117/18 27.02.2018 skargi na sposób załatwienia 
wniosku przez Zarząd Dróg 
i Transportu Miejskiego

Uchwała wysłana do skarżącego 
pismem z dnia 01.03.2018 r.

34. XXXVIII/1118/18 27.02.2018 skargi na działania Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej 
„Dom Kombatanta” w Szcze-
cinie

Uchwała wysłana do skarżącego 
pismem z dnia 01.03.2018 r. (skar-
ga bezzasadna)

35. XXXVIII/1119/18 27.02.2018 skargi na bezczynność Prezy-
denta Miasta Szczecin

Uchwała wysłana do skarżącego 
pismem z dnia 01.03.2018 r.

36. XXXVIII/1120/18 27.02.2018 skargi na bezczynność 
Prezydenta Miasta Szcze-
cin w zakresie rozpatrzenia 
skargi z dnia 13.06.2017r. 
w sprawie uciążliwości spo-
wodowanych działalnością 
Fundacji Na Rzecz Zwierząt 
„Dzika Ostoja”

Uchwała wysłana do skarżącego 
pismem z dnia 1 marca 2018 r.
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37. XXXVIII/1121/18 27.02.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie powołania komisji stałych 
Rady Miasta Szczecin oraz ich 
składów osobowych

Dokonano zmian w składach komisji.

38. XXXIX/1122/18 27.03.2018 wyboru Wiceprzewodniczą-
cego Rady Miasta Szczecin

Funkcję Wiceprzewodniczącego 
objął radny Maciej Kopeć.

39. XXXIX/1123/18 27.03.2018 zmian w budżecie Miasta 
Szczecin na 2018 rok

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 5 kwietnia 
2018 r. – poz. 1541.
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 
129/18 z dnia 27 marca 2018 roku 
ustalono układ wykonawczy do 
podjętej przez Radę Miasta uchwały 
i przekazano do realizacji meryto-
rycznym wydziałom/biurom, zgodnie 
z załącznikami Nr 2, 4, 5 do w/wym. 
Zarządzenia.

40. XXXIX/1124/18 27.03.2018 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Szczecin 
na 2018 rok i lata następne

Zmiana Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej jest konsekwencją zmian 
wprowadzonych Uchwałą Rady 
Miasta Nr XXXIX/1123/18 z dnia 27 
marca 2018 r.

41. XXXIX/1126/18 27.03.2018 miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego „Załom - Kasztanowe” 
w Szczecinie

Uchwała została ogłoszona w Dzien-
niku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 25 
kwietnia 2018 r. - poz. 1904.
Na podstawie uchwały Wydział Urba-
nistyki i Administracji Budowlanej wy-
daje w szczególności: wypisy i wyrysy 
z planu, decyzje, opinie i informacje.

42. XXXIX/1127/18 27.03.2018 wyrażenia zgody na sprze-
daż należącego do Gminy 
Miasto Szczecin lokalu nie-
spełniającego wymogu sa-
modzielności oznaczonego 
nr 5a, położonego w budyn-
ku przy ul. Św. Wojciecha 1 
w Szczecinie, w drodze bez-
przetargowej na rzecz wła-
ściciela lokalu mieszkalnego 
nr 5 położonego w budyn-
ku przy ul. Św. Wojciecha 1 
w Szczecinie oraz określenia 
wysokości stawki bonifikaty 
od ceny sprzedaży

Lokal został sprzedany - akt notarial-
ny nr Rep. A 2461/2018 z dnia 31 
grudnia 2018 r.

43. XXXIX/1128/18 27.03.2018 podwyższenia kapitału za-
kładowego Szczecińskiego 
Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Spółki z o.o. 
z siedzibą w Szczecinie

Uchwała zrealizowana poprzez 
podjęcie uchwały Nr 22/2018 przez 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspól-
ników Spółki w dniu 29.05.2018r. i wy-
płatę środków na realizację zadania 
„Dom dla Absolwenta”. 

44. XXXIX/1129/18 27.03.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego lokalu 
niemieszkalnego – pomiesz-
czenia gospodarczego nr 7a 
położonego w budynku przy 
ul. Księcia Bogusława X 41 
w Szczecinie

Lokal został sprzedany - akt nota-
rialny Rep. A nr 4445/2018 z dnia 
13.08.2018 r.

45. XXXIX/1130/18 27.03.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieza-
budowanej nieruchomości 
gruntowej, oznaczonej nu-
merem działki 9/5 z obrębu 
ewidencyjnego 3063, poło-
żonej w Szczecinie przy ul. 
Łowieckiej 17

Nieruchomość została sprzedana. 
Zawarto notarialną umowę sprzedaży 
w dniu 26 października 2018 r., Rep. 
A nr 2382/2018.
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46. XXXIX/1131/18 27.03.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nierucho-
mości gruntowej niezabudo-
wanej będącej własnością 
Gminy Miasto Szczecin, po-
łożonej w Szczecinie przy ul. 
Wiosennej 7a, stanowiącej 
działkę nr 3/6 o pow. 0,1018 
ha, obr. 4054

Nieruchomość została sprzedana. 
Zawarto notarialną umowę sprzedaży 
w dniu 25października 2018 r., Rep. 
A nr 7506/2018 

47. XXXIX/1132/18 27.03.2018 zwolnienia z opłat za prze-
jazdy środkami komunikacji 
miejskiej

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 6 kwietnia 
2018r. - poz. 1547.
Uchwała zrealizowana przez Zarząd 
Dróg i Transportu Miejskiego.

48. XXXIX/1136/18 27.03.2018 uchylenia uchwały w spra-
wie przystąpienia do spo-
rządzania Miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego „Pomorza-
ny – Wzgórze Hetmańskie” 
w Szczecinie i uchwały 
w sprawie zmiany obszaru 
objętego uchwałą w spra-
wie przystąpienia do spo-
rządzenia Miejscowego 
planu zagospodarowania 
Przestrzennego „Pomorza-
ny – Wzgórze Hetmańskie” 
w Szczecinie

Uchwała zrealizowana: ogłoszenie 
w prasie i na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miasta.

49. XXXIX/1140/18 27.03.2018 określenia zadań dotyczą-
cych rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełno-
sprawnych i wysokości środ-
ków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych przeznaczonych 
na te zadania w roku 2018

Uchwała zrealizowana przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie i Powiato-
wy Urząd Pracy. Środki zostały wydat-
kowane zgodnie z zapisami uchwały.

50. XXXIX/1141/18 27.03.2018 wysokości opłaty związanej 
z pobytem w Szczecińskim 
Centrum Profilaktyki Uzależ-
nień - Dział Pomocy Osobom 
Nietrzeźwym - Izba Wytrzeź-
wień

Uchwała ogłoszona została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego w dniu 25 
kwietnia 2018 r. - poz. 1905.
Uchwała przekazana do Szczeciń-
skiego Centrum Profilaktyki Uzależ-
nień i realizowana przez SCPU od 9 
maja 2018 r.

51. XXXIX/1142/18 27.03.2018 nadania statutu Szczecińskie-
mu Centrum Świadczeń

Uchwała realizowana przez jednostkę 
Szczecińskie Centrum Świadczeń.

52. XXXIX/1143/18 27.03.2018 zmiany uchwały dotyczącej 
wprowadzenia świadczenia 
pieniężnego „Bon opiekuń-
czy”

Uchwała ogłoszona została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 25 
kwietnia 2018 r. - poz. 1906.
Uchwała przekazana do Szczeciń-
skiego Centrum Świadczeń w celu re-
alizacji.

53. XXXIX/1144/18 27.03.2018 opinii o lokalizacji kasyna gry 
przy pl. Rodła 8 10 w Szcze-
cinie

Uchwała przekazana Casino Spółka 
z o.o. ul. Dęblińska 5, Warszawa

54. XXXIX/1145/18 27.03.2018 utworzenia w Gminie Miasto 
Szczecin stałych okręgów 
wyborczych w wyborach do 
Rady Miasta oraz ustalenia 
liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu

Uchwała ogłoszona została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Za-
chodniopomorskiego z 25 kwietnia 
2018 r. - poz. 1907. 
Utworzono okręgi wyborcze niezbęd-
ne do przeprowadzenia wyborów 
samorządowych w 2018 r.

55. XXXIX/1146/18 27.03.2018 utworzenia na terenie Gminy 
Miasto Szczecin stałych ob-
wodów głosowania, ustale-
nia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji 
wyborczych

Uchwała ogłoszona została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Za-
chodniopomorskiego z 25 kwietnia 
2018 r. - poz. 1908. 
Utworzono obwody głosowania 
niezbędne do przeprowadzenia 
wyborów samorządowych w 2018 r.
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56. XXXIX/1147/18 27.03.2018 nadania nazwy urzędowej 
ulicy (ul. Leśny Zakątek)

Uchwała ogłoszona została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 25 
kwietnia 2018 r. - poz. 1909, weszła 
w życie z dniem 10 maja 2018 r.
Uzupełniono Ewidencję Miejscowo-
ści, Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów 
m. Szczecin nową nazwą ulicy - ul. 
Leśny Zakątek.
Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej o uzupełnienie map prze-
glądowych i ewidencyjnych o nową 
nazwę ulicy oraz powiadomiono 
przedsiębiorstwa branżowe o pod-
jęciu tej uchwały. Numeracja porząd-
kowa jest nadawana na bieżąco, na 
wniosek i zgodnie z zapotrzebowa-
niem właścicieli działek położonych 
przy przedmiotowej ulicy.
Ponadto Uchwała została przekazana 
do Zarządu Dróg Transportu Miej-
skiego.

57. XXXIX/1148/18 27.03.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie powołania komisji stałych 
Rady Miasta Szczecin oraz ich 
składów osobowych

Dokonano zmian w składach komisji 

58. XXXIX/1149/18 27.03.2018 delegowania przedstawicieli 
Gminy Miasto Szczecin do 
Rady Euroregionu „Pomera-
nia”

W związku z objęciem przez Toma-
sza Hinca stanowiska Wojewody 
jego miejsce w Radzie Euroregionu 
„Pomerania” zajął radny Marek Du-
klanowski.
Uchwała została przesłana do Stowa-
rzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 
Pomerania. Na tej podstawie SGPEP 
zaktualizowało listę delegatów.

59. XL/1150/18 24.04.2018 zmian w budżecie Miasta 
Szczecin na 2018 rok

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 27 kwietnia 
2018 r. – poz. 2177.
Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Nr 178/18 z dnia 24 kwietnia 2018 
roku ustalono układ wykonawczy do 
podjętej przez Radę Miasta uchwały 
i przekazano do realizacji meryto-
rycznym wydziałom/biurom, zgodnie 
z załącznikami Nr 2, 4, 5 do w/wym. 
Zarządzenia.

60. XL/1151/18 24.04.2018 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Szczecin 
na 2018 rok i lata następne

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej jest konsekwencją zmian wpro-
wadzonych Uchwałą Rady Miasta Nr 
XL/1150/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r

61. XL/1153/18 24.04.2018 miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
„Park Kasprowicza – Jasne 
Błonia” w Szczecinie

Uchwała ogłoszona została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 
30.05.2018 r. - poz. 2621.
Na podstawie uchwały Wydział Urba-
nistyki i Administracji Budowlanej wy-
daje w szczególności: wypisy i wyrysy 
z planu, decyzje, opinie i informacje.

62. XL/1155/18 24.04.2018 miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
„Pomorzany - Włościańska” 
w Szczecinie

Uchwała ogłoszona została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 
30.05.2018 r. - poz. 2622.
Na podstawie uchwały Wydział Urba-
nistyki i Administracji Budowlanej wy-
daje w szczególności: wypisy i wyrysy 
z planu, decyzje, opinie i informacje.
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63. XL/1157/18 24.04.2018 miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
„Warszewo-Wodozbiór” 
w Szczecinie

Uchwała ogłoszona została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 
30.05.2018 r. - poz. 2623.
Na podstawie uchwały Wydział Urba-
nistyki i Administracji Budowlanej wy-
daje w szczególności: wypisy i wyrysy 
z planu, decyzje, opinie i informacje.

64. XL/1158/18 24.04.2018 miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
„Pomorzany – Floriana Kry-
giera” w Szczecinie

Uchwała ogłoszona została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Za-
chodniopomorskiego z dnia 30 maja 
2018 r. - poz. 2624.
Na podstawie uchwały Wydział Urba-
nistyki i Administracji Budowlanej wy-
daje w szczególności: wypisy i wyrysy 
z planu, decyzje, opinie i informacje.

65. XL/1159/18 24.04.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu ustnego 
ograniczonego nieruchomo-
ści gruntowej zabudowanej, 
będącej własnością Gminy 
Miasto Szczecin, położonej 
w Szczecinie w rejonie ul. Bar-
nima, stanowiącej działkę nr 
7/33 z obrębu 1010

Nieruchomość została sprzedana. 
Zawarto notarialną umowę sprze-
daży w dniu 14 grudnia 2018 r., Rep. 
A numer 5285/2018 

66. XL/1165/18 24.04.2018 zwolnienia z opłat za prze-
jazdy środkami komunikacji 
miejskiej

Uchwała ogłoszona została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Za-
chodniopomorskiego z dnia 17 maja 
2018 r. - 2413.
Uchwała zrealizowana przez Zarząd 
Dróg i Transportu Miejskiego.

67. XL/1166/18 24.04.2018 podwyższenia kapitału za-
kładowego Spółki Tramwaje 
Szczecińskie Sp. z o.o

Środki finansowe na podwyższenie 
kapitału zostały przekazane Spółce 
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o

68. XL/1168/18 24.04.2018 zasad przyznawania sty-
pendiów edukacyjnych dla 
studentów - najlepszych ab-
solwentów liceów i techników

Realizacja pierwszej edycji programu 
została zakończona. Nabór wniosków 
na stypendia odbył się w dniach od 
1 do 10 października 2018 r. Po za-
kończeniu naboru wnioski zostały 
poddane ocenie formalnej i mery-
torycznej. O przyznaniu stypendiów 
zadecydowała Komisja stypendialna 
na posiedzeniu w dniu 14 listopada 
2018 r. Prezydent Miasta Szczecin 
ostatecznie zatwierdził rekomendacje 
Komisji dotyczące kandydatów na 
stypendystów. Stypendia przyznano 
16 studentom szczecińskich uczelni 
publicznych. Kolejna druga edycja 
programu odbędzie się w paździer-
niku 2019 r.

69. XL/1169/18 24.04.2018 udzielenia z budżetu Miasta 
Szczecin pomocy finanso-
wej w formie dotacji celowej 
Województwu Zachodniopo-
morskiemu

Umowę z Marszałkiem Województwa 
zawarto w dniu 12 czerwca 2018 r. 
W dniu 26 czerwca 2018 r. przeka-
zano dotację.

70. XL/1170/18 24.04.2018 podwyższenia kapitału za-
kładowego Spółki Fabryka 
Wody Sp. z o.o. z siedzibą 
w Szczecinie

Uchwała zrealizowana w całości 
poprzez podjęcie w dniu 25 maja 
2018 r. przez Nadzwyczajne Zgroma-
dzenie Wspólników Spółki Fabryka 
Wody Sp. z o.o. Uchwały nr 10/2018 
w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki.
Środki finansowe z tytułu podwyż-
szenia kapitału zostały przekazane 
na rzecz Spółki Fabryka Wody Sp. 
z o.o. w dniu 4 czerwca 2018 r.
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71. XL/1171/18 24.04.2018 nadania nazwy urzędowej 
skwerowi w Szczecinie 
(skwer Zdrowia im. dr. 
Henryka Kompfa)

Uchwała ogłoszona została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 
22.05.2018 r. - poz. 2467, weszła 
w życie z dniem 06.06.2018r. 

Uzupełniono Ewidencję Miejsco-
wości, Ulic i Adresów oraz prowa-
dzony spis nazw urzędowych ulic 
i placów m. Szczecin nową nazwą 
ulicy - skwer Zdrowia im. Dr Hen-
ryka Kompfa.

Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej o uzupełnienie map prze-
glądowych i ewidencyjnych oraz 
powiadomiono przedsiębiorstwa 
branżowe o podjęciu tej uchwały. 
Z uwagi na charakter nazwy (nie jest 
to ulica ani plac) numeracja porząd-
kowa nie będzie nadawana. 

Ponadto Uchwała została przekazana 
do Zarządu Dróg Transportu Miej-
skiego.

72. XL/1172/18 24.04.2018 nadania nazwy urzędowej 
ulicy w Szczecinie (ul. Sala-
mandry),

Uchwała ogłoszona została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 
22.05.2018 r. - poz. 2468, weszła 
w życie z dniem 06.06.2018r.

Uzupełniono Ewidencję Miejscowo-
ści, Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów 
m. Szczecin nową nazwą ulicy - ul. 
Salamandry (rozszerzenie obowią-
zującej nazwy).

Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej o uzupełnienie map prze-
glądowych i ewidencyjnych o nową 
nazwę ulicy oraz powiadomiono 
przedsiębiorstwa branżowe o pod-
jęciu tej uchwały. Numeracja porząd-
kowa jest nadawana na bieżąco, na 
wniosek i zgodnie z zapotrzebowa-
niem właścicieli działek położonych 
przy przedmiotowej ulicy. Ponadto 
Uchwała została przekazana do Za-
rządu Dróg Transportu Miejskiego.

73. XL/1173/18 24.04.2018 nadania nazwy urzędowej 
parkowi w Szczecinie (park 
Orderu Uśmiechu)

Uchwała ogłoszona została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 
22.05.2018 r. - poz. 2469, weszła 
w życie z dniem 06.06.2018 r.

Uzupełniono Ewidencję Miejscowo-
ści, Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów 
m. Szczecin nową nazwą ulicy - park 
Orderu Uśmiechu.

Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej o uzupełnienie map prze-
glądowych i ewidencyjnych o nową 
nazwę parku oraz powiadomiono 
przedsiębiorstwa branżowe o pod-
jęciu tej uchwały.

Z uwagi na charakter nazwy (nie jest 
to ulica ani plac) numeracja porząd-
kowa nie będzie nadawana. Ponadto 
Uchwała została przekazana do Za-
rządu Dróg Transportu Miejskiego.
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74. XL/1174/18 24.04.2018 nadania nazwy urzędowej 
ulicy w Szczecinie (ul. Rze-
kotki)

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 22.05.2018 
r., - poz. 2470, weszła w życie z dniem 
06.06.2018 r.
Uzupełniono Ewidencję Miejscowo-
ści, Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów 
m. Szczecin nową nazwą ulicy - ul. 
Rzekotki.
Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej o uzupełnienie map prze-
glądowych i ewidencyjnych o nową 
nazwę ulicy oraz powiadomiono 
przedsiębiorstwa branżowe o pod-
jęciu tej uchwały. Numeracja porząd-
kowa jest nadawana na bieżąco, na 
wniosek i zgodnie z zapotrzebowa-
niem właścicieli działek położonych 
przy przedmiotowej ulicy. Ponadto 
Uchwała została przekazana do Za-
rządu Dróg Transportu Miejskiego. 

75. XL/1175/18 24.04.2018 nadania nazwy urzędowej 
rondu w Szczecinie (rondo 
im. Marii Antoniny Boniec-
kiej)

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 22.05.2018r. 
- poz. 2471, weszła w życie z dniem 
06.06.2018 r. 

Uzupełniono Ewidencję Miejscowo-
ści, Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów 
m. Szczecin nową nazwą ulicy – ron-
do im. Marii Antoniny Bonieckiej.

Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej o uzupełnienie map prze-
glądowych i ewidencyjnych o nową 
nazwę ronda oraz powiadomiono 
przedsiębiorstwa branżowe o pod-
jęciu tej uchwały.

Z uwagi na charakter nazwy (nie jest 
to ulica ani plac) numeracja porząd-
kowa nie będzie nadawana. Ponadto 
Uchwała została przekazana do Za-
rządu Dróg Transportu Miejskiego.

76. XL/1176/18 24.04.2018 skargi na bezczynność Prezy-
denta Miasta Szczecin

Uchwała wysłana do skarżącego 
pismem z dnia 25.04.2018 r.

77. XL/1177/18 24.04.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie powołania komisji stałych 
Rady Miasta Szczecin oraz ich 
składów osobowych

Dokonano zmian w składach komisji 

78. XL/1178/18 24.04.2018 zwolnienia z opłat za prze-
jazdy środkami komunikacji 
miejskiej

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 27 kwietnia 
2018 r. - poz. 2157.

Uchwała zrealizowana przez Zarząd 
Dróg i Transportu Miejskiego

79. XLI/1179/18 22.05.2018 określenia wysokości opłat za 
dzierżawę nabrzeży Gminy 
Miasto Szczecin oraz za korzy-
stanie z infrastruktury portowej 
nabrzeży i Portu Jachtowego 
przy Wyspie Grodzkiej

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 19 czerwca 
2018 r. – poz. 2875.

Weszła w życie 3 lipca 2018r.

Realizację uchwały- tj. pobieranie 
opłat ustalonych uchwałą realizuje 
spółka Żegluga Szczecińska Tury-
styka Wydarzenia w związku admini-
strowaniem przez spółkę nabrzeżami 
Miasta
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80. XLI/1180/18 22.05.2018 ustalenia na terenie miasta 
Szczecin odstępstwa od za-
kazu spożywania napojów 
alkoholowych w miejscach 
publicznych

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 13 czerwca 
2018 r. – 2804. Weszła w życie 27 
czerwca 2018 r.
Wyznaczono miejsca (za Ładogą 
oraz przy moście Długim) i ustawiono 
tablice informujące o odstępstwie 
od zakazu spożywania alkoholu 
na oznaczonych obszarze. Tablice 
zawierają informacje o odstępstwie 
i jego podstawie, mapkę z zazna-
czonym obszarem obowiązywania 
odstępstwa oraz numerami – tele-
fonu alarmowego oraz Dyżurnego 
Technicznego Miasta Straży Miejskiej.

81. XLI/1181/18 22.05.2018 skargi na działanie Dyrekto-
ra Zarządu Dróg i Transportu 
Miejskiego

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 
umożliwił mieszkańcom Szczecina 
przejazd linią autobusową nr 1, ob-
sługiwaną przez Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej Sp. 
z o.o., w granicach administracyj-
nych Szczecina, zapewniając tym 
samym bezpośredni dojazd z Osiedla 
Klucz - Żydowce nie tylko do Basenu 
Górniczego, ale również do centrum 
miasta. Osobami uprawnionymi do 
przejazdu są pasażerowie posiada-
jący dowolny bilet okresowy ZDiTM 
oraz osoby uprawnione do bezpłat-
nych przejazdów, czyli m.in. ze znacz-
ną niepełnosprawnością oraz osoby 
po 70 roku życia. ZDITM rozważa 
w miarę posiadanych środków finan-
sowych możliwość wprowadzenia 
dodatkowego kursu linii 533 między 
godziną 1.00 a 2.00.

82. XLI/1182/18 22.05.2018 miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
„Zdroje - Łozowa - Leszczy-
nowa” w Szczecinie,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 19.06.2018r. 
- poz. 2876.
Na podstawie uchwały Wydział Urba-
nistyki i Administracji Budowlanej wy-
daje w szczególności: wypisy i wyrysy 
z planu, decyzje, opinie i informacje.

83. XLI/1184/18 22.05.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie opłat za usługi przewo-
zowe lokalnego transportu 
zbiorowego organizowanego 
przez Gminę Miasto Szczecin, 
określenia osób uprawnio-
nych do korzystania z bezpłat-
nych i ulgowych przejazdów 
oraz zasad taryfowych

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Za-
chodniopomorskiego z dnia 28 maja 
2018r. - poz. 2596.

Uchwała przekazana i realizowana 
przez Zarząd Dróg i Transportu Miej-
skiego

84. XLI/1185/18 22.05.2018 przystąpienia Gmin ze Szcze-
cińskiego Obszaru Metropo-
litalnego do projektu nadania 
uprawnień do bezpłatnych 
przejazdów uczniom szkół 
podstawowych zamiesz-
kujących na terenie gmin 
ze Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 4 czerwca 
2018 r. - poz. 2691.
Uchwała przekazana i realizowana 
przez Zarząd Dróg i Transportu Miej-
skiego.

85. XLI/1186/18 22.05.2018 zwolnienia z opłat za prze-
jazdy środkami komunikacji 
miejskiej

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Za-
chodniopomorskiego z dnia 28 maja 
2018r. - poz. 2597.
Uchwała zrealizowana przez Zarząd 
Dróg i Transportu Miejskiego

86. XLI/1187/18 22.05.2018 wykazu kąpielisk na terenie 
Gminy Miasto Szczecin

Uchwała została ogłoszona w Dzien-
niku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego w dniu 21 
czerwca 2018r. – poz. 2947.
Realizowana była przez Zakładu 
Usług Komunalnych.
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87. XLI/1188/18 22.05.2018 przekształcenia ośmioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 45 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. ks. Jana Twardowskiego 
w Szczecinie poprzez zmia-
nę adresu siedziby z ul. prof. 
Krzysztofa Marlicza 75 na ul. 
Tadeusza Zawadzkiego 75 
w Szczecinie

Uchwałę przesłano zainteresowa-
nym, została wdrożona w jednost-
ce oświatowej.

88. XLI/1189/18 22.05.2018 przekształcenia ośmioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 61 im. 
Michała Kmiecika w Szczeci-
nie poprzez zmianę adresu 
siedziby z ul. 3 Maja 4–7 na ul. 
3 Maja 4 w Szczecinie

Uchwałę przesłano zainteresowa-
nym, została wdrożona w jednost-
ce oświatowej.

89. XLI/1190/18 22.05.2018 przekształcenia ośmioletniej 
Szkoły Podstawowej Spe-
cjalnej, wchodzącej w skład 
Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego im. Janu-
sza Korczaka w Szczecinie, 
poprzez nadanie szkole nu-
meru porządkowego

Uchwałę przesłano zainteresowa-
nym, została wdrożona w jednost-
ce oświatowej.

90. XLI/1191/18 22.05.2018 projektu zmiany uchwały 
w sprawie dostosowania sieci 
szkół ponadgimnazjalnych 
i specjalnych do nowego 
ustroju szkolnego oraz usta-
lenia sieci szkół ponadpodsta-
wowych i specjalnych

Uchwała została – zgodnie z wymo-
gami prawnymi – przesłana do zaopi-
niowania Zachodniopomorskiemu 
Kuratorowi Oświaty.
oraz organizacjom związkowym.

91. XLI/1192/18 22.05.2018 projektu zmiany uchwały 
w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego,

Uchwała została – zgodnie z wymo-
gami prawnymi – przesłana do zaopi-
niowania Zachodniopomorskiemu 
Kuratorowi Oświaty.
oraz organizacjom związkowym.

92. XLI/1193/18 22.05.2018 opłat za świadczenia pro-
wadzonych przez Gminę 
Miasto Szczecin przedszkoli 
publicznych, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz innych 
form wychowania przedszkol-
nego

Uchwała została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z 2018r. 
poz. 2877 i weszła w życie w dniu 3 
lipca 2018r. (tj. po upływie 14 dnia 
od jej ogłoszenia).
Została przekazana do przedszkoli 
publicznych i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych i jest 
w trakcie realizacji.

93. XLI/1194/18 22.05.2018 wprowadzenia na terenie 
Gminy Miasto Szczecin świad-
czenia pieniężnego „Bon 
opiekuńczy: Alzheimer 75”

Uchwała realizowana zgodnie z zapi-
sami Uchwały: przyjmowano wnioski, 
w wyniku prowadzonych postępo-
wań wydawane były decyzje. Wy-
płacano świadczenia.

94. XLI/1195/18 22.05.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie powołania komisji stałych 
Rady Miasta Szczecin oraz ich 
składów osobowych

Dokonano zmian w składach komisji.

95. XLI/1196/18 22.05.2018 skargi na działanie Prezydenta 
Miasta Szczecin

Uchwała wysłana do skarżącego 
pismem z dnia 22.05.2018 r.

96. XLI/1197/18 22.05.2018 zwolnienia z opłat za prze-
jazdy środkami komunikacji 
miejskiej

Uchwała została ogłoszona w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Za-
chodniopomorskiego w dniu 28 maja 
2018r. – poz. 2598.
Uchwała zrealizowana przez Zarząd 
Dróg i Transportu Miejskiego.

97. III/N/1198/18 21.06.2018 zmiany uchwały w sprawie 
wykazu kąpielisk na terenie 
Gminy Miasto Szczecin

Uchwała została ogłoszona w Dzien-
niku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego w dniu 21 
czerwca 2018r. – poz. 2948.
Realizowana była przez Zakładu 
Usług Komunalnych.
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98. XLII/1199/18 26.06.2018 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania 
budżetu Miasta Szczecin za 
rok 2017 oraz sprawozdania 
finansowego Miasta Szczecin 
za okres od 01 stycznia do 31 
grudnia 2017 roku

Sprawozdania stanowiły podstawę 
do udzielenia Prezydentowi Miasta 
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2017 rok.

99. XLII/1200/18 26.06.2018 w sprawie udzielenia Prezy-
dentowi Miasta absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu 
za 2017 rok

Przekazano do Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej – nie wniesiono uwag.

100. XLII/1201/18 26.06.2018 w sprawie zmian w budżecie 
Miasta Szczecin na 2018 rok,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 4 lipca 2018r. 
– poz. 3140
Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Nr 263/18 z dnia 26 czerwca 2018 
roku ustalono układ wykonawczy do 
podjętej przez Radę Miasta uchwały 
i przekazano do realizacji meryto-
rycznym wydziałom/biurom, zgodnie 
z załącznikami Nr 2, 4, 5 do w/wym. 
Zarządzenia.

101. XLII/1202/18 26.06.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta 
Szczecin na 2018 rok i lata na-
stępne,

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej jest konsekwencją zmian wpro-
wadzonych Uchwałą Rady Miasta 
Nr XLII/1201/18 z dnia 26 czerwca 
2018 r.

102. XLII/1204/18 26.06.2018 w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie do realiza-
cji i złożenia wniosku apli-
kacyjnego dla Projektu pn.: 
„Rozbudowa sieci EKOPOR-
TÓW wraz z wyposażeniem 
i usprawnienie systemu ob-
sługi mieszkańców Gminy 
Miasto Szczecin – etap II” ze 
środków w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014-2020, 
Osi priorytetowej II Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja 
do zmian klimatu współfinan-
sowanej ze środków Fun-
duszu Spójności w ramach 
działania 2.2 Gospodarka 
odpadami komunalnymi, 
KONKURS NR POIS.02.02.00-
-IW.02-00-206/18,

Uchwała zrealizowana: Wniosek apli-
kacyjny został złożony 23 lipca 2018 
r. Środki finansowe zostały przyznane, 
aktualnie trwa oczekiwanie na zawar-
cie stosownej umowy. 

103. XLII/1205/18 26.06.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie zasad gospodarowania 
komunalnymi lokalami użyt-
kowymi,

Uchwała opublikowana w Dzien-
niku Urzędowym Województwa 
zachodniopomorskiego w dniu 25 
lipca 2018r. poz. 3498; przekazana do 
realizacji przez Zarząd Budynków i Lo-
kali Komunalnych, Szczecińskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecz-
nego i Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Prawobrzeże.

104. XLII/1206/18 26.06.2018 w sprawie określenia zasad 
sprzedaży lokali użytkowych, 
garaży, pomieszczeń go-
spodarczych, pomieszczeń 
niespełniających wymogów 
samodzielności i udziałów 
w lokalach użytkowych, bę-
dących własnością Gminy 
Miasto Szczecin,

Uchwała opublikowana w Dzien-
niku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 25 
lipca 2018r. - poz. 3499

105. XLII/1207/18 26.06.2018 w sprawie przyznania dotacji 
celowych na prace konser-
watorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do re-
jestru zabytków,

Zrealizowano Uchwałę poprzez za-
warcie umów i przekazanie środków 
beneficjentom. 
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106. XLII/1208/18 26.06.2018 w sprawie likwidacji XXIII Li-
ceum Ogólnokształcącego 
wchodzącego w skład Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących 
Nr 5 im. Skamandrytów przy 
ul. Budziszyńskiej 2 w Szczeci-
nie oraz rozwiązania Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Nr 
5 im. Skamandrytów przy ul. 
Budziszyńskiej 2 w Szczecinie,

Uchwała została przekazana Dyrekcji 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
Nr 5. Likwidacja LO i Zespołu Szkół 
nastąpi w dniu 31 sierpnia 2019 r.

107. XLII/1211/18 26.06.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie gromadzenia dochodów 
na wydzielonym rachunku 
przez samorządowe jednostki 
budżetowe prowadzące dzia-
łalność w zakresie oświaty,

Informacja została przekazana 
do nadzorowanych jednostek 
systemu oświaty pismem WOś-
-I.3251.153.2018.KD z dnia 3 lipca 
2018 r. a także do właściwych jedno-
stek Urzędu Miasta Szczecin.

108. XLII/1212/18 26.06.2018 w sprawie trybu i sposobu 
powoływania i odwoły-
wania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków 
jego funkcjonowania,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Za-
chodniopomorskiego z dnia 25 lipca 
2018r. - poz. 3500.
Na podstawie ww. Uchwały, Za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Nr 
730/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r. 
powołano Zespół Interdyscyplinar-
ny ds. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie.

109. XLII/1213/18 26.06.2018 w sprawie wprowadzenia na 
terenie Gminy Miasto Szcze-
cin świadczenia pieniężnego 
„Bon opiekuńczy: Wieloracz-
ki”,

Uchwała realizowana zgodnie z za-
pisami Uchwały: przyjmowanie i roz-
patrywanie wniosków oraz wypłata 
świadczenia na bieżąco.

110. XLII/1214/18 26.06.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie przekształcenia zakładu 
budżetowego pod nazwą 
„Miejski Ośrodek Sportu 
Rekreacji i Rehabilitacji” 
w jednostkę budżetową 
pod nazwą „Miejski Ośrodek 
Sportu Rekreacji i Rehabili-
tacji” oraz przyjęcia statutu 
„Miejskiego Ośrodka Sportu 
Rekreacji i Rehabilitacji” oraz 
w sprawie uaktualnienia adre-
sów obiektów komunalnych 
stanowiących bazę Miejskie-
go Ośrodka Sportu, Rekreacji 
i Rehabilitacji w Szczecinie,

Uchwała przekazana do Miejskiego 
Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabili-
tacji celem realizacji.

111. XLII/1215/18 26.06.2018 w sprawie oświadczenia woli 
o realizacji zobowiązań pła-
cowych,

Uchwała przekazana do Miejskiego 
Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabili-
tacji celem realizacji.

112. XLII/1216/18 26.06.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie nadania statutu Szczeciń-
skiemu Centrum Świadczeń

Uchwała zrealizowana przez Szcze-
cińskie Centrum Świadczeń.

113. XLII/1217/18 26.06.2018 w sprawie powołania zespołu 
opiniującego zgłoszonych 
kandydatów na ławników są-
dowych,

Uchwała zrealizowana - powoła-
no zespół.

114. XLII/1218/18 26.06.2018 w sprawie ustalenia wyna-
grodzenia Prezydenta Miasta 
Szczecin

Zabezpieczenie kwot w budżecie 
na 2018 rok i w latach następnych 
w ramach funduszu wynagrodzeń 
na zadaniu „Obsługa administracyjna 
zadań Miasta”.

115. XLII/1219/18 26.06.2018 w sprawie skargi na działania 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Szcze-
cinie,

Uchwała wysłana do skarżącego 
pismem z dnia 27.06.2018 r. (skar-
ga bezzasadna)



103

SZCZECIN | 2018 RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SZCZECIN

116. XLII/1220/18 26.06.2018 w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie 
(ul. Katarzyny).

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dn. 25.07.2018r.- 
poz. 3502, weszła w życie z dniem 
09.08.2018r.
Uzupełniono Ewidencję Miejscowo-
ści, Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów 
m. Szczecin nową nazwą ulicy - ul. 
Katarzyny.
Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej o uzupełnienie map prze-
glądowych i ewidencyjnych o nową 
nazwę ulicy oraz powiadomiono 
przedsiębiorstwa branżowe o pod-
jęciu tej uchwały. Numeracja porząd-
kowa jest nadawana na bieżąco, na 
wniosek i zgodnie z zapotrzebowa-
niem właścicieli działek położonych 
przy przedmiotowej ulicy. Ponadto 
Uchwała została przekazana do Za-
rządu Dróg Transportu Miejskiego. 

117. XLIII/1221/18 05.07.2018 w sprawie ustalenia maksy-
malnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholo-
wych oraz zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych na te-
renie Gminy Miasto Szczecin,

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomor-
skiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. - poz. 
3780. Uchwała wchodzi w życie 9 
września 2018r. Na podstawie 
uchwały wydawane są zezwolenia 
w ilościach wskazanych w uchwa-
le. Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych wydaje 
postanowienia o zgodności punk-
tów sprzedaży alkoholu z warunkami 
określonymi w podjętej uchwale.

118. XLIII/1223/18 05.07.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie procedury nadawania 
i zmian nazw ulic i placów 
publicznych w Szczecinie,

Uchwała przekazana do realizacji Ko-
misji ds. Bezpieczeństwa Publicznego 
i Samorządności. Ponadto przeka-
zana do Zarządu Dróg i Transportu 
Miejskiego w celu realizacji.

119. XLIII/1224/18 05.07.2018 w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 sierpnia 
2018 r. - poz. 3781.

120. XLIII/1225/18 05.07.2018 w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie dostosowania sieci 
szkół ponadgimnazjalnych 
i specjalnych do nowego 
ustroju szkolnego oraz usta-
lenia sieci szkół ponadpodsta-
wowych i specjalnych,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 sierpnia 
2018 r. - poz. 3782.

121. XLIII/1226/18 05.07.2018 w sprawie ustalenia regulami-
nu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycie-
lom dodatków: za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyj-
nego, za warunki pracy oraz 
nagród i warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiaro-
we i godziny doraźnych za-
stępstw,

Treść Uchwały została przekazana 
dyrektorom jednostek oświatowych 
Gminy Miasta Szczecin w dniu 14 
sierpnia 2018 r. w celu jej realizacji 
i stosowania. Ponadto przekazano 
do właściwych jednostek Urzędu 
Miasta Szczecin.

122. XLIII/1236/18 05.07.2018 w sprawie ustalenia szcze-
gółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrod-
kach wsparcia - schronisku 
dla osób bezdomnych oraz 
schronisku dla osób bez-
domnych z usługami opie-
kuńczymi,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 sierpnia 
2018 r. - poz. 3784.
Na podstawie zapisów Uchwała re-
alizowana na bieżąco przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szcze-
cinie.
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123. XLIII/1237/18 05.07.2018 w sprawie przyznania dota-
cji celowej na prace konser-
watorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do re-
jestru zabytków,

Środki pieniężne zostały przekazane 
beneficjentowi. Zgodnie z podpisaną 
umową termin zakończenia realizacji 
zadania i wykorzystania dotacji upły-
wa w dniu 30 listopada 2018.

124. XLIII/1238/18 05.07.2018 w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego „Międzyodrze 
– Wielka Kępa” w Szczecinie,

Uchwała została ogłoszona w Dzien-
niku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 7 
sierpnia 2018 r. - poz. 3787.
Uchwałę przyjęto do wiadomości. Na 
podstawie uchwały WUiAB wydaje 
w szczególności: wypisy i wyrysy 
z planu, decyzje, opinie i informacje.

125. XLIII/1239/18 05.07.2018 w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego „Zdroje - Willa 
Kultury” w Szczecinie,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 sierpnia 
2018 r. - poz. 3788.
Na podstawie uchwały Wydział Urba-
nistyki i Administracji Budowlanej wy-
daje w szczególności: wypisy i wyrysy 
z planu, decyzje, opinie i informacje.

126. XLIII/1243/18 05.07.2018 w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze prze-
targu ustnego nieograni-
czonego niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej 
położonej w Szczecinie w re-
jonie ulicy Struga, stanowiącej 
działkę nr 3/17 z obrębu 4069,

Nieruchomość została sprzedana. 
Zawarto notarialną umowę sprzedaży 
w dniu 4 lutego 2019 r., Rep. A numer 
181/2019.

127. XLIII/1245/18 05.07.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie zasad przyznawania 
stypendiów edukacyjnych 
dla studentów - najlepszych 
absolwentów liceów i tech-
ników,

Zmiany w Załączniku do Uchwały Nr 
XL/1168/18 RMS z dn. 24 kwietnia 
2018 r. w spr. zasad przyznawania 
stypendiów edukacyjnych dla stu-
dentów - najlepszych absolwentów 
liceów i techników, podyktowane 
były wejściem w życie i konieczno-
ścią stosowania z dniem 25 maja 
2018 r. rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządze-
nie o ochronie danych osobowych, 
zwane dalej „RODO”). 

Zapisy uchwały dostosowane zostały 
do wymogów RODO. Opracowano 
klauzulę informacyjną RODO, któ-
ra zamieszczona została na stronie 
w Biuletynie Informacji Publicznej, 
dedykowanej programowi stypen-
dialnemu. Wprowadzono zapisy 
do Zarządzenia Prezydenta Miasta 
Szczecin powołującego skład Komisji 
stypendialnej w zakresie przetwarza-
nia danych osobowych w związku 
z realizacją zadań Komisji. Opracowa-
no dla członków Komisji Oświadcze-
nie w sprawie zasad przetwarzania 
danych osobowych i zachowania 
tajemnicy przetwarzania danych.

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 sierpnia 
2018 r. – poz. 3785.
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128. XLIII/1246/18 05.07.2018 w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego spółki 
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Prawobrzeże 
Sp. z o.o. z siedzibą w Szcze-
cinie,

Uchwała zrealizowana w całości 
poprzez podjęcie w dniu 31 lipca 
2018 r. przez Nadzwyczajne Zgro-
madzenie Wspólników Spółki TBS 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. Uchwały nr 
29/2018 w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Szczecinie. Nastąpiła wypłata środ-
ków na realizację Programu „Dom 
dla Studenta”.

129. XLIII/1247/18 05.07.2018 w sprawie nadania Statutu Sa-
modzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
Szkół Wyższych w Szczecinie,

Uchwałę przekazano do wiadomości 
i realizacji Kierownikowi Samodzielne-
go Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, 
celem aktualizacji struktury, organi-
zacji i sposobu działania podmiotu.

130. XLIII/1248/18 05.07.2018 w sprawie zasięgnięcia infor-
macji o kandydatach na ław-
ników,

Na podstawie Uchwały wystąpio-
no o opinię do Komendanta Woje-
wódzkiego Policji pismem z dnia 
10.07.2018 r.

131. XLIII/1249/18 05.07.2018 w sprawie skargi na bez-
czynność Prezydenta Mia-
sta Szczecin,

Uchwała wysłana do skarżącego 
pismem z dnia 10.07.2018 r.

132. XLIII/1250/18 05.07.2018 w sprawie skargi na bez-
czynność Prezydenta Mia-
sta Szczecin,

Uchwała wysłana do skarżącego 
pismem z dnia 10.07.2018 r. Złożono 
wniosek do Wojewódzkiego Urzę-
du Ochrony Zabytków, jako organu 
sprawującego nadzór nad terenem 
parku im. Kasprowicza o wydanie 
opinii na temat możliwości zamonto-
wania trwałego ogrodzenia wzdłuż 
wszystkich alejek w rejonie Pomnika 
Czynu Polaków - oczekiwanie na od-
powiedź.

133. XLIII/1251/18 05.07.2018 w sprawie wytycznych do 
opracowania projektu bu-
dżetu Miasta Szczecina na 
2019 rok,

Zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w merytorycznej uchwale opraco-
wywano projekt budżetu Miasta na 
2019 r.

134. XLIII/1252/18 05.07.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie trybu udzielania i roz-
liczania dotacji oraz trybu 
przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania dla niepublicz-
nych: przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego, 
szkół i placówek funkcjonują-
cych na terenie Gminy Mia-
sto Szczecin,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Za-
chodniopomorskiego z dnia 12 lipca 
2018r. – poz. 3339.

135. XLIII/1253/18 05.07.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie trybu udzielania i roz-
liczania dotacji oraz trybu 
przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania dla publicz-
nych przedszkoli oraz szkół, 
dla których Gmina Miasto 
Szczecin nie jest organem 
prowadzącym, funkcjonują-
cych na terenie Gminy Mia-
sto Szczecin.

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego w dniu 12 lipca 
2018 r. – poz. 3340.
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136. IV/N/1254/18 28.08.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie opłat za usługi przewo-
zowe lokalnego transportu 
zbiorowego organizowanego 
przez Gminę Miasto Szczecin, 
określenia osób uprawnio-
nych do korzystania z bezpłat-
nych i ulgowych przejazdów 
oraz zasad taryfowych,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 31.sierpnia 
2018 r. poz. 3985, weszła w życie 
z dniem 3 września 2018 r. Została 
przekazana do Zarządu Dróg i Trans-
portu Miejskiego celem realizacji.

137. V/N/1255/18 05.09.2018 zmieniająca uchwałę 
w sprawie nadania nazw 
urzędowych ulicom w mie-
ście Szczecinie (ul. Nad Sta-
wem),

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 5 październi-
ka 2018 r. poz. 4465, weszła w życie 
z dniem 22 października 2018 r.

Usunięto z Ewidencji Miejscowości, 
Ulic i Adresów oraz prowadzonego 
spisu nazw urzędowych ulic i placów 
m. Szczecina nazwę ul. Nad Sta-
wem.
Biuro Geodety Miasta wystąpiło do 
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej o usu-
nięcie z map przeglądowych i ewi-
dencyjnych nazwy ul. Nad Stawem 
oraz powiadomiło przedsiębiorstwa 
branżowe o podjęciu tej uchwały. 
Z uwagi na fakt, że numeracja po-
rządkowa nie była nadana, nie było 
konieczności jej anulowania.

Usunięto z mapy zgodnie z Uchwałą 
w zakresie Wydziału Informatyki.

138. V/N/1256/18 05.09.2018 w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie 
(ul. Malborska),

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 5 październi-
ka 2018 r.- poz. 4464, weszła w życie 
z dniem 22 października 2018 r.
Uzupełniono Ewidencję Miejscowo-
ści, Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów 
m. Szczecin nową nazwą ulicy - ul. 
Malborska.
Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej o uzupełnienie map prze-
glądowych i ewidencyjnych o nową 
nazwę ulicy oraz powiadomiono 
przedsiębiorstwa branżowe o pod-
jęciu tej uchwały. Numeracja porząd-
kowa jest nadawana na bieżąco, na 
wniosek i zgodnie z zapotrzebowa-
niem właścicieli działek położonych 
przy przedmiotowej ulicy. 
Wniesiono na mapy zgodnie 
z Uchwałą w zakresie Wydziału In-
formatyki.
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139. V/N/1257/18 05.09.2018 w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie 
(ul. Alpinistów),

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 5 październi-
ka 2018 r.- poz. 4463, weszła w życie 
z dniem 22 października 2018 r.

Uzupełniono Ewidencję Miejscowo-
ści, Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów 
m. Szczecin nową nazwą ulicy - ul. 
Alpinistów.

Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej o uzupełnienie map prze-
glądowych i ewidencyjnych o nową 
nazwę ulicy oraz powiadomiono 
przedsiębiorstwa branżowe o pod-
jęciu tej uchwały. Numeracja porząd-
kowa jest nadawana na bieżąco, na 
wniosek i zgodnie z zapotrzebowa-
niem właścicieli działek położonych 
przy przedmiotowej ulicy. 

Wniesiono na mapy zgodnie 
z Uchwałą w zakresie Wydziału In-
formatyki.

140. V/N/1258/18 05.09.2018 w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie 
(ul. Edmunda Potrzebow-
skiego),

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 5 październi-
ka 2018 r.- poz. 4462, weszła w życie 
z dniem 22 października 2018 r.

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 5 październi-
ka 2018 r.- poz. 4462, weszła w życie 
z dniem 22 października 2018 r.

Uzupełniono Ewidencję Miejscowo-
ści, Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów 
m. Szczecin nową nazwą ulicy - ul. 
Edmunda Potrzebowskiego.

Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej o uzupełnienie map prze-
glądowych i ewidencyjnych o nową 
nazwę ulicy oraz powiadomiono 
przedsiębiorstwa branżowe o pod-
jęciu tej uchwały. Numeracja porząd-
kowa jest nadawana na bieżąco, na 
wniosek i zgodnie z zapotrzebowa-
niem właścicieli działek położonych 
przy przedmiotowej ulicy. 

Wniesiono na mapy zgodnie 
z Uchwałą w zakresie Wydziału In-
formatyki.
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141. V/N/1259/18 05.09.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie nadania nazw urzędo-
wych ulicom i placom miasta 
Szczecina (ul. Beztroska),

zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania nazw urzędowych ulicom 
i placom miasta Szczecina (ul. Bez-
troska),
Usunięto z Ewidencji Miejscowości, 
Ulic i Adresów oraz prowadzonego 
spisu nazw urzędowych ulic i placów 
m. Szczecina nazwę ul. Beztroska.
Biuro Geodety Miasta wystąpiło 
do Miejskiego Ośrodka Dokumen-
tacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
o usunięcie z map przeglądowych 
i ewidencyjnych nazwy ul. Beztroska 
oraz powiadomiło przedsiębiorstwa 
branżowe o podjęciu tej uchwały. 
Z uwagi na fakt, że numeracja po-
rządkowa nie była nadana, nie było 
konieczności jej anulowania.
Usunięto z mapy zgodnie z Uchwałą 
w zakresie Wydziału Informatyki.

142. V/N/1260/18 05.09.2018 w sprawie nadania nazwy 
urzędowej placowi w Szcze-
cinie (plac św. Dzieci Fatim-
skich),

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 5 październi-
ka 2018 r.- poz. 4460, weszła w życie 
z dniem 22 października 2018 r.
Uzupełniono Ewidencję Miejscowo-
ści, Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów 
m. Szczecin nową nazwą ulicy – plac 
św. Dzieci Fatimskich
Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej o uzupełnienie map prze-
glądowych i ewidencyjnych o nową 
nazwę ulicy oraz powiadomiono 
przedsiębiorstwa branżowe o pod-
jęciu tej uchwały. Numeracja porząd-
kowa jest nadawana na bieżąco, na 
wniosek i zgodnie z zapotrzebowa-
niem właścicieli działek położonych 
przy przedmiotowej ulicy. 
Wniesiono na mapy zgodnie 
z Uchwałą w zakresie Wydziału In-
formatyki.

143. V/N/1261/18 05.09.2018 w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie 
(ul. Wenecka),

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 5 październi-
ka 2018 r.- poz. 4459, weszła w życie 
z dniem 22 października 2018 r.
Uzupełniono Ewidencję Miejscowo-
ści, Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów 
m. Szczecin nową nazwą ulicy – ul. 
Wenecka
Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej o uzupełnienie map prze-
glądowych i ewidencyjnych o nową 
nazwę ulicy oraz powiadomiono 
przedsiębiorstwa branżowe o pod-
jęciu tej uchwały. Numeracja porząd-
kowa jest nadawana na bieżąco, na 
wniosek i zgodnie z zapotrzebowa-
niem właścicieli działek położonych 
przy przedmiotowej ulicy. 
Wniesiono na mapy zgodnie 
z Uchwałą w zakresie Wydziału In-
formatyki.

144. V/N/1262/18 05.09.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie utworzenia na terenie 
Gminy Miasto Szczecin sta-
łych obwodów głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych,

Zmiany w stałych obwodach głoso-
wania zostały wprowadzone.
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145. V/N/1263/18 05.09.2018 w sprawie utworzenia odręb-
nych obwodów głosowania 
w zakładach opieki zdrowot-
nej, domach pomocy spo-
łecznej i areszcie śledczym.

Zmiany dotyczące odrębnych ob-
wodów głosowania zostały wpro-
wadzone.

146. XLIV/1264/18 11.09.2018 w sprawie wyborów uzupeł-
niających ławników do Sądu 
Okręgowego w Szczecinie 
na kadencję lat 2016-2019,

Decyzja o wyborze ławników zosta-
ła przesłana do Sądu Okręgowego 
w Szczecinie.

147. XLIV/1265/18 11.09.2018 w sprawie zmian w budżecie 
Miasta Szczecin na 2018 rok,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 19 września 
2018 r. – poz. 4213
Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Nr 407/18 z dnia 12 września 2018 
roku ustalono układ wykonawczy do 
podjętej przez Radę Miasta uchwały 
i przekazano do realizacji meryto-
rycznym wydziałom/biurom, zgodnie 
z załącznikami Nr 3, 4, 5 do w/wym. 
Zarządzenia.

148. XLIV/1266/18 11.09.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta 
Szczecin na 2018 rok i lata na-
stępne,

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej jest konsekwencją zmian wpro-
wadzonych Uchwałą Rady Miasta 
Nr XLII/1266/18 z dnia 11 września 
2018 r.

149. XLIV/1267/18 11.09.2018 w sprawie zmiany Wielolet-
niego Programu Rozwoju 
Szczecina na lata 2018-2022 
z perspektywą do 2023 roku

Realizują wydziały/biura Urzędu 
zgodnie z zapisami Uchwały.

150. XLIV/1269/18 11.09.2018 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego „Majowe - 
Łubinowa” w Szczecinie,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego w dniu 5 paździer-
nika 2018 r. – poz. 4470.
Na podstawie uchwały Wydział Urba-
nistyki i Administracji Budowlanej wy-
daje w szczególności: wypisy i wyrysy 
z planu, decyzje, opinie i informacje.

151. XLIV/1270/18 11.09.2018 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego „Stare Miasto 
- Park Żeromskiego” w Szcze-
cinie,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego w dniu 5 paździer-
nika 2018 r. – poz. 4471.
Na podstawie uchwały Wydział Urba-
nistyki i Administracji Budowlanej wy-
daje w szczególności: wypisy i wyrysy 
z planu, decyzje, opinie i informacje.

152. XLIV/1271/18 11.09.2018 w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego „Szpital Zdunowo 
2” w Szczecinie,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego w dniu 5 paździer-
nika 2018 r. – poz. 4472.
Na podstawie uchwały Wydział Urba-
nistyki i Administracji Budowlanej wy-
daje w szczególności: wypisy i wyrysy 
z planu, decyzje, opinie i informacje.

153. XLIV/1272/18 11.09.2018 w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego „Niebuszewo 4” 
w Szczecinie,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego w dniu 5 paździer-
nika 2018 r. – poz. 4473.
Na podstawie uchwały Wydział Urba-
nistyki i Administracji Budowlanej wy-
daje w szczególności: wypisy i wyrysy 
z planu, decyzje, opinie i informacje.

154. XLIV/1273/18 11.09.2018 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego „Gumieńce 
- Kwiatkowskiego” w Szcze-
cinie,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego w dniu 5 paździer-
nika 2018 r. – poz. 4474.
Na podstawie uchwały Wydział Urba-
nistyki i Administracji Budowlanej wy-
daje w szczególności: wypisy i wyrysy 
z planu, decyzje, opinie i informacje.
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155. XLIV/1274/18 11.09.2018 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego „Wielgowo 
– Sławociesze – Zdunowo 4” 
w Szczecinie,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego w dniu 5 paździer-
nika 2018 r. – poz. 4475.
Na podstawie uchwały Wydział Urba-
nistyki i Administracji Budowlanej wy-
daje w szczególności: wypisy i wyrysy 
z planu, decyzje, opinie i informacje.

156. XLIV/1276/18 11.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od 
ceny sprzedaży nierucho-
mości gruntowej, położonej 
w Szczecinie przy Alei Woj-
ska Polskiego 21, 23, 25, 
27, sprzedawanej w drodze 
bezprzetargowej na rzecz jej 
użytkownika wieczystego bę-
dącego spółdzielnią miesz-
kaniową,

Nieruchomość została sprzedana. 
Zawarto umowę sprzedaży w dniu 
19 grudnia 2018 r., akt notarialny Rep. 
A nr 4292/2018.

157. XLIV/1277/18 11.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielnie bonifikaty od 
cen netto nieruchomości 
gruntowych sprzedawanych 
w trybie bezprzetargowym 
na poprawienie warunków 
zagospodarowania nierucho-
mości przyległych,

Pozycja pierwsza w załączniku do 
uchwały zrealizowana – podpisana 
umowa notarialna w dniu 7 listopada 
2018 r., Rep. A nr 4724/2018.
Pozycja druga zrealizowana 
w dniu 12 grudnia 2018 r., Rep. A nr 
2923/2018.

158. XLIV/1278/18 11.09.2018 w sprawie sprzedaży na rzecz 
Skarbu Państwa gminnych 
nieruchomości gruntowych 
położonych w Szczecinie 
w rejonie ul. Panieńskiej,

Nieruchomość została sprzedana. 
Sporządzono akt akt notarialny 
30.10.2018r.

159. XLIV/1280/18 11.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody 
na podwyższenie kapitału 
zakładowego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Spółki z o.o. 
z siedzibą w Szczecinie,

Uchwała zrealizowana poprzez pod-
jęcie uchwały podczas Nadzwyczaj-
nego Zgromadzenia Wspólników 
Spółki - Nr 38/2018 z 27 września 
2018 r. w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego spółki

160. XLIV/1281/18 11.09.2018 w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego spółki 
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Prawobrzeże” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Szcze-
cinie,

Uchwała zrealizowana poprzez pod-
jęcie uchwały podczas Nadzwyczaj-
nego Zgromadzenia Wspólników 
Spółki – Nr 38/2018 z 27 września 
2018 r. w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego spółki

161. XLIV/1284/18 11.09.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie określenia zadań dotyczą-
cych rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełno-
sprawnych i wysokości środ-
ków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych przeznaczonych 
na te zadania w roku 2018,

Treść uchwały została przekazana 
do jednostek wykonujących zadania 
z zakresu rehabilitacji społecznej i za-
wodowej, tj. do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie i Powiatowego 
Urzędu Pracy. Środki zostały wydat-
kowane zgodnie z zapisami uchwały.

162. XLIV/1285/18 11.09.2018 uchylająca uchwałę zmienia-
jącą uchwałę w sprawie wpro-
wadzenia na terenie Gminy 
Miasto Szczecin świadczenia 
pieniężnego „Bon opiekuń-
czy: Alzheimer 75”,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 5 październi-
ka 2018 r. – poz. 4475.

163. XLIV/1286/18 11.09.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie wprowadzenia na terenie 
Gminy Miasto Szczecin świad-
czenia pieniężnego „Bon 
opiekuńczy: Alzheimer 75”,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 5 październi-
ka 2018 r. – poz. 4476.
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164. XLIV/1287/18 11.09.2018 w sprawie określenia szcze-
gółowych warunków umo-
rzenia w całości lub w części, 
odroczenia terminu płatności, 
rozłożenia na raty lub odstą-
pienia od ustalenia opłaty 
za pobyt dziecka w rodzinie 
zastępczej spokrewnionej, 
w rodzinie zastępczej zawo-
dowej, rodzinie zastępczej 
niezawodowej, rodzinnym 
domu dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowaw-
czej, regionalnej placówce 
opiekuńczo-terapeutycznej 
i interwencyjnym ośrodku pre-
adopcyjnym,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 26 września 
2018 r. – poz. 4318.
Realizowana jest przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

165. XLIV/1288/18 11.09.2018 w sprawie zmiany uchwały 
dotyczącej wprowadzenia 
świadczenia pieniężnego 
„Bon opiekuńczy” dla rodzin 
z dziećmi w wieku do lat 3,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 5 październi-
ka 2018 r. – poz. 4477.

166. XLIV/1290/18 11.09.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie trybu udzielania i roz-
liczania dotacji oraz trybu 
przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania dla niepublicz-
nych: przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego, 
szkół i placówek funkcjonują-
cych na terenie Gminy Mia-
sto Szczecin,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 19 września 
2018 r. – poz. 4214.

167. XLIV/1291/18 11.09.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie trybu udzielania i roz-
liczania dotacji oraz trybu 
przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania dla publicz-
nych przedszkoli oraz szkół, 
dla których Gmina Miasto 
Szczecin nie jest organem 
prowadzącym, funkcjonują-
cych na terenie Gminy Mia-
sto Szczecin,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 19 września 
2018 r. - poz. 4215.

168. XLIV/1292/18 11.09.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie ustanowienia tytułu Me-
cenasa Kultury Szczecina

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 5 październi-
ka 2018 r. poz. 4478.

169. XLIV/1293/18 11.09.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie ustanowienia Nagrody 
Artystycznej Miasta Szczecin

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 5 październi-
ka 2018 r. - poz. 4479.

170. XLIV/1294/18 11.09.2018 w sprawie zwolnienia z opłat 
za przejazdy środkami komu-
nikacji miejskiej,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 1 września 
2018 r. – poz. 4143.
Przekazana do Zarządu Dróg i Trans-
portu Miejskiego.

171. XLIV/1295/18 11.09.2018 w sprawie przyjęcia projek-
tu regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ście-
ków obowiązującego na te-
renie Gminy Miasto Szczecin 
oraz przekazania do zaopi-
niowania organowi regula-
cyjnemu,

Uchwała została przekazana do 
zaopiniowania do Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie oraz powiadomiono Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
o przekazaniu uchwały do Wód Pol-
skich.
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172. XLIV/1296/18 11.09.2018 w sprawie zaliczenia drogi 
w rejonie Osiedla Warsze-
wo przy ul. Krasińskiego i ul. 
Duńskiej do kategorii dróg 
gminnych na terenie Gminy 
Miasto Szczecin,

Uchwała opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 5 październi-
ka 2018 r. - poz. 4480, weszła w życie 
z dniem 1 stycznia 2019 r.

173. XLIV/1297/18 11.09.2018 w sprawie zaliczenia drogi na 
ulicy Darniowej na odcinku 
od ulicy Bluszczowej do uli-
cy Krzewinkowej do katego-
rii dróg gminnych na terenie 
Gminy Miasto Szczecin,

Uchwała opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 5 październi-
ka 2018 r. - poz. 4481, weszła w życie 
z dniem 1 stycznia 2019 r.

174. XLIV/1298/18 11.09.2018 w sprawie zaliczenia drogi na 
ulicy Krzewinkowej do kate-
gorii dróg gminnych na tere-
nie Gminy Miasto Szczecin,

Uchwała opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 5 październi-
ka 2018 r. - poz. 4482, weszła w życie 
z dniem 1 stycznia 2019 r.

175. XLIV/1299/18 11.09.2018 w sprawie zaliczenia drogi na 
odcinku od ulicy Zbożowej do 
ulicy Św. Floriana do katego-
rii dróg gminnych na terenie 
Gminy Miasto Szczecin,

Uchwała opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 5 październi-
ka 2018 r. - poz. 4483, weszła w życie 
z dniem 1 stycznia 2019 r.

176. XLIV/1300/18 11.09.2018 w sprawie pozbawienia części 
ulicy Śnieżnej kategorii drogi 
gminnej poprzez wyłączenie 
jej z użytkowania,

Uchwała opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 5 październi-
ka 2018 r. - poz. 4484, weszła w życie 
z dniem 1 stycznia 2019 r.

177. XLIV/1301/18 11.09.2018 w sprawie pozbawienia części 
ulicy Uroczej kategorii drogi 
gminnej poprzez wyłączenie 
jej z użytkowania,

Uchwała opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 5 październi-
ka 2018 r. - poz. 4485, weszła w życie 
z dniem 1 stycznia 2019 r.

178. XLIV/1302/18 11.09.2018 w sprawie pomnika przyrody 
na terenie miasta Szczecina,

Uchwała opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 5 paździer-
nika 2018 r. - poz. 4486, wchodzi 
w życie 19 października 2018 r. Nie 
będą podejmowane żadne działania, 
poza poinformowaniem Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska (co 
wynika z ustawy  o ochronie przy-
rody), ponieważ uchwała dotyczyła 
wyłącznie uregulowania stanu praw-
nego i faktycznego dotyczącego ww. 
pomnika.

179. XLIV/1303/18 11.09.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie przystąpienia Gmin ze 
Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego do pro-
jektu nadania uprawnień 
do bezpłatnych przejazdów 
uczniom szkół podstawo-
wych zamieszkujących na te-
renie gmin ze Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego,

Uchwałę opublikowano w BIP UM. 
Została przekazana do ZDiTM i reali-
zowana jest przez ZDiTM; (nie pod-
lega publikacji w DZ. U. Woj., Zach.). 
Podpisano Porozumienia z Gminami:
1) Dobra w dn. 27-09-2018 

(WGKiOŚ/507/18), 
2) Kołbaskowo w dn. 19-09-2018 

(WGKiOŚ/486/18),
3) Police w dn. 29-08-2018 

(WGKiOŚ/399/18), w dniu 18 
września 2018 roku Aneksowano 
Porozumienie z Policami (aneks nr 
1). 

Porozumienia przekazano do ZDiTM, 
dalsza realizacja po stronie ZDiTM.

180. XLIV/1304/18 11.09.2018 w sprawie diet oraz kosztów 
podróży radnych Rady Mia-
sta Szczecin,

Uchwała obowiązuje od nowej ka-
dencji Rady Miasta Szczecin.

181. XLIV/1305/18 11.09.2018 w sprawie przyjęcia projektu 
Statutu Miasta Szczecin,

Projekt Statutu został przesłany do 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji celem zaopiniowania

182. XLIV/1306/18 11.09.2018 w sprawie skargi na bez-
czynność Prezydenta Mia-
sta Szczecin,

udzielono odpowiedzi skarżącemu 
(skarga bezzasadna)



113

SZCZECIN | 2018 RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SZCZECIN

183. XLIV/1307/18 11.09.2018 w sprawie nadania nazw urzę-
dowych nabrzeżom usytu-
owanym w porcie morskim 
w Szczecinie

Uchwała opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 5 październi-
ka 2018 r. - poz. 4487, weszła w życie 
20 października 2018 r. (teren nale-
żący do majątku Skarbu Państwa). 

184. XLV/1308/18 30.10.2018 w sprawie skargi na działanie 
Dyrektora Zarządu Budyn-
ków i Lokali Komunalnych 
w Szczecinie,

Skarga uznana jako bezzasadna. 
Uchwała wysłana do skarżącego 
pismem z dnia 31 października 2018 
roku

185. XLV/1309/18 30.10.2018 w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w mieście 
Szczecinie (ul. Małej Łąki)

Uchwała opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 30 listopada 
2018 r. – poz. 5544, weszła w życie 
14 grudnia 2018 r. 
W prowadzonym spisie nazw urzę-
dowych ulic i placów m. Szczecina 
odnotowano podjęcie uchwały na-
dającej nazwę ul. Małej Łąki dla 
przedłużenia już istniejącej ulicy
Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej o uzupełnienie map przeglą-
dowych i ewidencyjnych o nazwę 
ulicy oraz powiadomiono przedsię-
biorstwa branżowe o podjęciu tej 
uchwały. Numeracja porządkowa 
jest nadawana na bieżąco, na wnio-
sek i zgodnie z zapotrzebowaniem 
właścicieli działek położonych przy 
przedmiotowej ulicy. 
Wniesiono na mapy zgodnie 
z Uchwałą w zakresie Wydziału In-
formatyki.

186. XLV/1310/18 30.10.2018 w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie 
(ul. Wędrowna)

Uchwała opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 30 listopada 
2018 r. – poz. 5545, weszła w życie 
14 grudnia 2018 r. 

W prowadzonym spisie nazw urzę-
dowych ulic i placów m. Szczecina 
odnotowano podjęcie uchwały 
nadającej nazwę ul. Wędrowna dla 
bocznej odnogi już istniejącej ulicy.
Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej o uzupełnienie map przeglą-
dowych i ewidencyjnych o nazwę 
ulicy oraz powiadomiło przedsię-
biorstwa branżowe o podjęciu tej 
uchwały. Numeracja porządkowa 
jest nadawana na bieżąco, na wnio-
sek i zgodnie z zapotrzebowaniem 
właścicieli działek położonych przy 
przedmiotowej ulicy. Wniesiono na 
mapy zgodnie z Uchwałą w zakresie 
Wydziału Informatyki.
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187. XLV/1311/18 30.10.2018 w sprawie nadania nazwy 
urzędowej ulicy w Szczecinie 
(ul. Wyjątkowa)

Uchwała opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 30 listopada 
2018 r. – poz. 5546, weszła w życie 
14 grudnia 2018 r. 
Uzupełniono Ewidencji Miejscowo-
ści Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów 
m. Szczecina nową nazwą ul. Wy-
jątkowa.
Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej o uzupełnienie map prze-
glądowych i ewidencyjnych o nową 
nazwę ulicy oraz powiadomiło przed-
siębiorstwa branżowe o podjęciu tej 
uchwały. 
Numeracja porządkowa jest nada-
wana na bieżąco, na wniosek i zgod-
nie z zapotrzebowaniem właścicieli 
działek położonych przy przedmio-
towej ulicy.
Wniesiono na mapy zgodnie 
z Uchwałą w zakresie Wydziału In-
formatyki.

188. Nr XLV/1312/18 30.10.2018 w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXVII/1091/18 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 30 stycznia 
2018 r. w sprawie przyzna-
nia dotacji celowych na prace 
konserwatorskie, restaurator-
skie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków,

Uchylony został &7 uchwały o przy-
znaniu dotacji w kwocie 505 000,00 
zł dla Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Szczecinie, z po-
wodu zmiany formy finansowania.

189. XLV/1313/18 30.10.2018 w sprawie zmiany uchwały 
nr XLII/1207/18 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 26 czerwca 
2018 r. w sprawie przyzna-
nia dotacji celowych na prace 
konserwatorskie, restaurator-
skie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków,

Uchylony został &1 uchwały o przy-
znaniu dotacji w kwocie 54 000,00 zł 
dla Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Szczecinie, z po-
wodu zmiany formy finansowania.

190. XLV/1314/18 30.10.2018 w sprawie uchylenia uchwały 
w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego „Drzetowo” 
w Szczecinie,

Uchwała została zrealizowana 
poprzez uchylenie Uchwały Nr 
LI/1132/02 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 15 kwietnia 2002 r.

191. XLV/1316/18 30.10.2018 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego „Pogodno - 
Reymonta” w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzien-
niku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 
30 listopada 2018 r. - poz. 5550. 
Na podstawie uchwały Wydział Urba-
nistyki i Administracji Budowlanej wy-
daje w szczególności: wypisy i wyrysy 
z planu, decyzje, opinie i informacje.

192. XLV/1320/18 30.10.2018 w sprawie ustalenia kwoty do-
tacji przypadającej na jedną 
osobę będącą uczestnikiem 
Centrum Integracji Społecz-
nej w Szczecinie w 2019 r.,

Zapisy uchwały zostały zrealizowane 
poprzez ogłoszenie w dniu 31 grud-
nia 2018r. Otwartego Konkursu Ofert 
na prowadzenie Centrum Integracji 
Społecznej. Konkurs, w którym złożo-
no jedną ofertę rozstrzygnięto w dniu 
5 lutego 2019 r. W wyniku czego za-
warto umowę ze Stowarzyszeniem 
SOS dla Rodziny na realizację ww. 
zadania.

193. XLV/1321/18 30.10.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie zmian w organizacji insty-
tucjonalnej pieczy zastępczej 
w Szczecinie,

Uchwała przekazana do realizacji 
Centrum Opieki nad Dzieckiem im. 
Konstantego Maciejewicza w Szcze-
cinie
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194. XLV/1322/18 30.10.2018 w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie aktywu trwałego 
przez Samodzielny Publicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Szkół Wyższych w Szczecinie,

Uchwała przekazana została do reali-
zacji Samodzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szkół 
Wyższych w Szczecinie.

195. XLV/1324/18 30.10.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie przyjęcia i wdrożenia do 
realizacji Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy 
Miasto Szczecin, opracowa-
nego w ramach realizacji pro-
jektu pn. „Zintegrowany Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej 
Szczecińskiego Obszaru Me-
tropolitalnego”,

Dokument przekazany do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie oraz Stowarzyszenia 
Szczecińskiego Obszaru Metropo-
litalnego. Dokument został zwery-
fikowany i oceniony pozytywnie 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie.

196. XLV/1325/18 30.10.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie przepisów porządkowych 
dotyczących przewozu osób 
i bagażu ręcznego środkami 
lokalnego transportu zbioro-
wego organizowanego przez 
Gminę Miasto Szczecin – Za-
rząd Dróg i Transportu Miej-
skiego w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 11 grudnia 
2018 r., poz. 5550.
Rozstrzygnięciem nadzorczym 
z dnia 06 grudnia 2018 roku Nr 
P-1.4131.392.2018.EM (tj. Dz. Urz. 
Woj. Zach. z 11.12.2018 r., poz. 5782) 
Wojewoda Zachodniopomorski 
unieważnił § 1 pkt 2 Uchwały 
w zakresie w jakim nadane zostało 
brzmienie § 8 ust. 7 lit. b, c i d załącz-
nika uchwały Nr VI/79/15 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. 
w sprawie przepisów porządkowych 
dotyczących przewozu osób i ba-
gażu ręcznego środkami lokalnego 
transportu zbiorowego organizowa-
nego przez Gminę Miasto Szczecin 
- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 
w Szczecinie.
Przekazano do Zarządu Dróg i Trans-
portu Miejskiego.

197. XLV/1326/18 30.10.2018 w sprawie ustalenia na rok 
2019 opłat za usuwanie i prze-
chowywanie pojazdów usu-
niętych z dróg na parkingach 
strzeżonych oraz kosztów 
powstałych w wyniku wy-
dania dyspozycji usunięcia, 
a następnie odstąpienia od 
usunięcia pojazdu,

Uchwała opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 30 listopada 
2018 r., poz. 5548, weszła w życie 1 
stycznia 2019 r.
Realizację uchwały- tj. pobieranie 
opłat ustalonych uchwałą powie-
rzono Zarządowi Dróg i Transportu 
Miejskiego w związku z realizacją 
przez jednostkę zadania usuwania 
pojazdów i prowadzenia parkin-
gu strzeżonego.

198. XLV/1327/18 30.10.2018 w sprawie nadania imienia 
Szkole Podstawowej nr 14 
w Szczecinie, ul. Strzałowska 
27 A,

Uchwała zrealizowana poprzez 
nadanie Szkole Podstawowej nr 14 
w Szczecinie imienia Danuty Szyksz-
nian.

199. XLV/1329/18 30.10.2018 w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie Gminy Mia-
sto Szczecin do realizacji pro-
jektu pn. „Nowe miejsca w 3 
żłobkach miejskich w Szcze-
cinie – tworzenie warunków 
do godzenia ról rodzinnych 
i zawodowych”,

Uchwała wdrożona i realizowana 
przez Zespół Żłobków Miejskich.
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200. XLV/1330/18 30.10.2018 w sprawie likwidacji nazwy 
urzędowej ulicy w mieście 
Szczecinie (ul. Opolska)

Uchwała opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 30 listopada 
2018 r. – poz. 5549, weszła w życie 
14 grudnia 2018 r. 

Usunięto z Ewidencji Miejscowości, 
Ulic i Adresów oraz prowadzonego 
spisu nazw urzędowych ulic i placów 
m. Szczecina nazwę ul. Opolska.

Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej o usunięcie z map prze-
glądowych i ewidencyjnych nazwy 
ul. Opolska oraz powiadomiło przed-
siębiorstwa branżowe o podjęciu tej 
uchwały. Z uwagi na fakt, że nume-
racja porządkowa nie była nadana, 
nie było konieczności jej anulowania.
Usunięto z map zgodnie z Uchwałą 
w zakresie Wydziału Informatyki. Prze-
kazano do Zarządu Dróg i Transportu 
Miejskiego

201. XLV/1331/18 30.10.2018 w sprawie skargi na bez-
czynność Prezydenta Miasta 
i działania Dyrektora Zarządu 
Dróg i Transportu Miejskiego 
w Szczecinie

Uchwała wysłana do skarżącego 
pismem z dnia 31 października 2018 
roku (skarga bezzasadna).

202. XLV/1332/18 30.10.2018 w sprawie skargi na Prezyden-
ta Miasta w zakresie sposobu 
załatwienia wniosku

Uchwała wysłana do skarżącego 
pismem z dnia 31 października 2018 
roku (skarga bezzasadna).

203. XLV/1333/18 30.10.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie nadania nazw urzędo-
wych ulicom w mieście 
Szczecinie (ul. Cynkowa)

Uchwała opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 8 listopada 
2018 r. – poz. 5549, weszła w życie 
23 listopada 2018 r. 
W prowadzonym spisie nazw urzę-
dowych ulic i placów m. Szczecina 
odnotowano podjęcie uchwały nada-
jącej nazwę ul. Cynkowa dla przedłu-
żenia już istniejącej ulicy. W Ewidencji 
Miejscowości, Ulic i Adresów skory-
gowano przebieg ulicy Cynkowej 
zgodnie z jej nowym kształtem.
Wystąpiono do Miejskiego Ośrod-
ka Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej o uzupełnienie map 
przeglądowych i ewidencyjnych 
w zakresie zmiany położenia ul. Cyn-
kowej zgodnie z załącznikiem do 
uchwały. BGM powiadomiło przed-
siębiorstwa branżowe o podjęciu tej 
uchwały. Numeracja porządkowa 
jest nadawana na bieżąco, na wnio-
sek i zgodnie z zapotrzebowaniem 
właścicieli działek położonych przy 
przedmiotowej ulicy.
Wniesiono na mapy zgodnie 
z Uchwałą w zakresie Wydziału In-
formatyki. Przekazano do Zarządu 
Dróg i Transportu Miejskiego

204. XLV/1334/18 30.10.2018 w sprawie skargi na bez-
czynność Prezydenta Miasta 
Szczecin

Uchwała wysłana do skarżącego 
pismem z dnia 31 października 
2018 roku.

205. XLV/1335/18 30.10.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie opłat za usługi przewo-
zowe lokalnego transportu 
zbiorowego organizowanego 
przez Gminę Miasto Szczecin, 
określenia osób uprawnio-
nych do korzystania z bezpłat-
nych i ulgowych przejazdów 
oraz zasad taryfowych.

Uchwała opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 10 grudnia 
2018 r. – poz. 5702, weszła w życie 
24 grudnia 2018 r. 
Przekazano do Zarządu Dróg i Trans-
portu Miejskiego. Zrealizowana.
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206. I/1/18 22.11.2018 wyboru Przewodniczącego 
Rady Miasta Szczecin

Rada dokonała wyboru Przewodni-
czącego Rady Miasta Szczecin.

207. I/2/18 22.11.2018 wyboru Wiceprzewodniczą-
cych Rady Miasta Szczecin

Rada dokonała wyboru Wiceprze-
wodniczących Rady Miasta Szczecin.

208. I/3/18 28.11.2018 wyboru Wiceprzewodniczą-
cego Rady Miasta Szczecin

Rada dokonała wyboru Wiceprze-
wodniczącego Rady Miasta Szczecin.

209. I/5/18 28.11.2018 ustalenia wynagrodzenia 
Prezydenta Miasta Szczecin

Comiesięczna realizacja wyna-
grodzenia w wysokości ustalonej 
w uchwale. 

210. I/6/18 28.11.2018 zmiany uchwały w sprawie 
diet oraz kosztów podróży 
radnych Rady Miasta Szcze-
cin

Dokonano zmian w sposobie nalicza-
nia diet radnym Rady Miasta Szcze-
cin.

211. I/7/18 28.11.2018 powołania komisji stałych 
Rady Miasta Szczecin oraz 
ich składów osobowych

Powołano komisje stałe Rady Miasta 
Szczecin oraz ich składy osobowe.

212. II/8/18 18.12.2018 zmian w budżecie Miasta 
Szczecin na 2018 rok,

Uchwała opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 18 grudnia 
2018 r. – poz. 6039. 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Nr 544/18 z dnia 18 grudnia 2018 
roku ustalono układ wykonawczy do 
podjętej przez Radę Miasta uchwały 
i przekazano do realizacji meryto-
rycznym wydziałom/biurom, zgod-
nie z załącznikami Nr 2, 4 do w/w. 
Zarządzenia.

213. II/9/18 18.12.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta 
Szczecin na 2018 rok i lata na-
stępne,

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej jest konsekwencją zmian wpro-
wadzonych Uchwałą Rady Miasta 
Nr II/8/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.

214. II/11/18 18.12.2018 nadania nazw urzędowych 
ulicom w Szczecinie (ul. Lau-
rowa, ul. Imbirowa)

Uchwała opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. – poz. 178, weszła w życie 
22 stycznia 2019 r. 
Uzupełniono Ewidencję Miejscowo-
ści, Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów 
m. Szczecina nowymi nazwami ul. 
Laurowa i ul. Imbirowa.
Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej o uzupełnienie map prze-
glądowych i ewidencyjnych o nowe 
nazwy ulic oraz powiadomiło przed-
siębiorstwa branżowe o podjęciu tej 
uchwały. 
Numeracja porządkowa jest nadawa-
na na bieżąco, na wniosek i zgodnie 
z zapotrzebowaniem właścicieli dzia-
łek położonych przy przedmioto-
wych ulicach. Przekazano do Zarządu 
Dróg i Transportu Miejskiego.

215. II/12/18 18.12.2018 odmowy uwzględnienia we-
zwania do usunięcia narusze-
nia prawa,

Uchwałę przesłano zainteresowa-
nym.

216. II/15/18 18.12.2018 uchylenia uchwały w spra-
wie przystąpienia do sporzą-
dzania miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego „Świerczewo - 
Santocka” w Szczecinie,

Uchwała została zrealizowana 
poprzez uchylenie Uchwały Nr 
LI/1084/02 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 15 kwietnia 2002 r.
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217. II/17/18 18.12.2018 ustalenia opłat za usuwanie 
i przechowywanie statków lub 
innych obiektów pływających 
w roku 2019,

Uchwała opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. – poz. 179. 
Realizację uchwały- tj. pobieranie 
opłat ustalonych uchwałą powie-
rzono Żegludze Szczecińskiej Sp. 
z o.o., w związku z realizacją przez 
spółkę zadania usuwania obiektów 
pływających i prowadzenia przysta-
ni strzeżonej. Stawki na poziomie 
z lat poprzednich.

218. II/21/18 18.12.2018 przyznania dotacji celowej 
na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabyt-
ków,

Dotacja przyznana Parafii Rzymsko-
katolickiej pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa została wykorzystana 
i rozliczona zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami.

219. II/23/18 18.12.2018 nadania Statutu Samodzielne-
mu Publicznemu Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej - Ośrod-
kowi Terapii Uzależnień od 
Alkoholu w Szczecinie,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019r. - poz. 180. 
Przekazany do realizacji Samodziel-
nemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uza-
leżnień od Alkoholu w Szczecinie.

220. II/26/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie powołania komisji stałych 
Rady Miasta Szczecin oraz ich 
składów osobowych

Zmieniono składy osobowe w komi-
sjach Rady Miasta Szczecin.

221. II/27/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Arkońskie - Niemierzyn,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 182, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r.
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

222. II/28/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Bukowe - Klęskowo,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 183, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r.
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

223. II/29/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Bukowo,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 184, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

224. II/30/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Centrum,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 185, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

225. II/31/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Dąbie,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 186, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.
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226. II/32/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Drzetowo - Grabowo,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 187, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

227. II/33/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Głębokie - Pilchowo,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 188, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

228. II/34/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Golęcino - Gocław,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 189, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

229. II/35/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Gumieńce,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 190, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

230. II/36/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Kijewo,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 191, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

231. II/37/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Krzekowo - Bezrzecze,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 192, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

232. II/38/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Łękno,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 193, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

233. II/39/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Majowe,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 194, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

234. II/40/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę 
w sprawie Statutu Osiedla 
Miejskiego Międzyodrze - 
Wyspa Pucka,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 195, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.
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235. II/41/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Niebuszewo - Bolinko,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 196, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

236. II/42/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Niebuszewo,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 197, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

237. II/43/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Nowe Miasto,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 198, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

238. II/44/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Osów,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 199, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

239. II/45/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miej-
skiego Płonia - Śmierdnica 
- Jezierzyce,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 200, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

240. II/46/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Podjuchy,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 201, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

241. II/47/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Pogodno,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 202, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

242. II/48/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Pomorzany,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 203, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

243. II/49/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Skolwin,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 204, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.
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244. II/50/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Słoneczne,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 205, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

245. II/51/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Stare Miasto,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 206, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

246. II/52/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Stołczyn,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 207, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

247. II/53/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Śródmieście - Północ,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 208, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

248. II/54/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Śródmieście - Zachód,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 209, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

249. II/55/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Świerczewo,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 210, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

250. II/56/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Turzyn,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 211, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

251. II/57/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Warszewo,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 212, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

252. II/58/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Wielgowo - Sławociesze 
- Zdunowo,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 213, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.
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253. II/59/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Załom - Kasztanowe,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 214, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

254. II/60/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Zawadzkiego - Klonowica,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 215, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

255. II/61/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Zdroje,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 216, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

256. II/62/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Żelechowa,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 217, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

257. II/63/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Statutu Osiedla Miejskie-
go Żydowce - Klucz,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 218, weszło w życie 
w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Wybory do Rady Osiedla przepro-
wadzone zostały w dniu 7 kwietnia 
2019 r., zgodnie z nowymi zapisami.

258. II/64/18 18.12.2018 w sprawie ustanowienia wie-
loletniego programu osłono-
wego w zakresie dożywiania 
w Szczecinie na lata 2019 - 
2023,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 219.
Do realizacji przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

259. II/65/18 18.12.2018 podwyższenia kryterium do-
chodowego uprawniającego 
do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w zakresie doży-
wiania w formie świadcze-
nia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności dla 
osób objętych wieloletnim 
programem osłonowym do-
żywiania w Szczecinie na lata 
2019 - 2023,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 220. 
Do realizacji przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

260. II/66/18 18.12.2018 zmiany uchwały w sprawie 
zasad zwrotu wydatków na 
świadczenia z pomocy spo-
łecznej będące w zakresie 
zadań własnych,

Uchwała ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachod-
niopomorskiego z dnia 7 stycznia 
2019 r. - poz. 221. 
Do realizacji przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
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Wykaz uchwał Rady Miasta Szczecin w trakcie realizacji

Lp Nr uchwały Z dnia W sprawie Uwagi

1. XXXVII/1085/18 30.01.2018 zmiany Wielolet-
niego Programu 
Rozwoju Szczecina 
na lata 2018-2022 
z perspektywą do 
2023 roku

Realizują wydziały/biura Urzędu zgodnie 
z zapisami Uchwały.

2. XXXVII/1086/18 30.01.2018 przystąpienia do 
sporządzenia miej-
scowego planu za-
gospodarowania 
przestrzennego 
„Stołczyn-Policka 
4” w Szczecinie

Projekt po zebraniu wniosków po ogłoszeniu  
w prasie miejscowej i na tablicy ogłoszeń.
Uzgodniono zakres i stopień szczegółowo-
ści informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko.
Poinformowano Miejską Komisję Urbani-
styczno-Architektoniczną o podjęciu przez 
Radę Miasta Szczecin uchwały o przystą-
pieniu do sporządzenia planu i możliwości 
składania wniosków.

3. XXXVII/1088/18 30.01.2018 przystąpienia do 
sporządzenia miej-
scowego planu za-
gospodarowania 
przestrzennego 
„Żelechowa-Park 
Brodowski 2” w Szcze-
cinie

Projekt po zebraniu wniosków po ogłoszeniu 
w prasie miejscowej i na tablicy ogłoszeń. 
Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie od-
działywania na środowisko. Poinformowano 
Miejską Komisję Urbanistyczno-Architekto-
niczną o podjęciu przez Radę Miasta Szcze-
cin uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
planu i możliwości składania wniosków.

4. XXXVIII/1103/18 27.02.2018 przystąpienia do 
sporządzenia miej-
scowego planu za-
gospodarowania 
przestrzennego 
„Golęcino-Rolna” 
w Szczecinie

Projekt po zebraniu wniosków po ogłoszeniu 
w prasie miejscowej i na tablicy ogłoszeń. 
Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie od-
działywania na środowisko. Poinformowano 
Miejską Komisję Urbanistyczno-Architekto-
niczną o podjęciu przez Radę Miasta Szcze-
cin uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
planu i możliwości składania wniosków.

5. XXXVIII/1112/18 27.02.2018 uchwalenia „Wielo-
letniego planu roz-
woju i modernizacji 
urządzeń wodocią-
gowych i urządzeń 
kanalizacyjnych, 
będących w po-
siadaniu Zakładu 
Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o.o. 
w Szczecinie”

Uchwała w trakcie realizacji przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o.

6. XXXIX/1125/18 27.03.2018 zmiany Wielolet-
niego Programu 
Rozwoju Szczecina 
na lata 2018-2022 
z perspektywą do 
2023 roku

Realizują wydziały/biura Urzędu zgodnie 
z zapisami Uchwały.

7. XXXIX/1133/18 27.03.2018 przystąpienia do 
sporządzenia miej-
scowego planu za-
gospodarowania 
przestrzennego 
„Nowe Miasto - Po-
tulicka 6” w Szcze-
cinie

Projekt po zebraniu wniosków po ogłoszeniu 
w prasie miejscowej i na tablicy ogłoszeń. 
Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie od-
działywania na środowisko. Poinformowano 
Miejską Komisję Urbanistyczno-Architekto-
niczną o podjęciu przez Radę Miasta Szcze-
cin uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
planu i możliwości składania wniosków.
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8. XXXIX/1134/18 27.03.2018 przystąpienia do 
sporządzenia miej-
scowego planu za-
gospodarowania 
przestrzennego 
„Pomorzany - Budzi-
szyńska” w Szcze-
cinie

Projekt po zebraniu wniosków po ogłoszeniu 
w prasie miejscowej i na tablicy ogłoszeń. 
Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddzia-
ływania na środowisko. Uchwałę przyjęto 
do wiadomości. Poinformowano Miejską 
Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną 
o podjęciu przez Radę Miasta Szczecin 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
planu i możliwości składania wniosków. 

9. XXXIX/1135/18 27.03.2018 przystąpienia do 
sporządzenia miej-
scowego planu za-
gospodarowania 
przestrzennego 
„Pomorzany - szpi-
tal” w Szczecinie

Projekt po zebraniu wniosków po ogłoszeniu 
w prasie miejscowej i na tablicy ogłoszeń. 
Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddzia-
ływania na środowisko. Uchwałę przyjęto 
do wiadomości. Poinformowano Miejską 
Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną 
o podjęciu przez Radę Miasta Szczecin 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
planu i możliwości składania wniosków. 

10. XXXIX/1137/18 27.03.2018 przystąpienia do 
sporządzenia miej-
scowego planu 
zagospodarowa-
nia przestrzenne-
go „Pomorzany - 9 
Maja” w Szczecinie

Projekt po zebraniu wniosków po ogłoszeniu 
w prasie miejscowej i na tablicy ogłoszeń. 
Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddzia-
ływania na środowisko. Uchwałę przyjęto 
do wiadomości. Poinformowano Miejską 
Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną 
o podjęciu przez Radę Miasta Szczecin 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
planu i możliwości składania wniosków.

11. XXXIX/1138/18 27.03.2018 przystąpienia do 
sporządzenia miej-
scowego planu za-
gospodarowania 
przestrzennego „Po-
morzany - Mieszka I” 
w Szczecinie

Projekt po zebraniu wniosków po ogłoszeniu 
w prasie miejscowej i na tablicy ogłoszeń. 
Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddzia-
ływania na środowisko. Uchwałę przyjęto 
do wiadomości. Poinformowano Miejską 
Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną 
o podjęciu przez Radę Miasta Szczecin 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
planu i możliwości składania wniosków.

12. XXXIX/1139/18 27.03.2018 przystąpienia do 
sporządzenia miej-
scowego planu 
zagospodarowa-
nia przestrzenne-
go „Pomorzany 
- Chmielewskiego” 
w Szczecinie

Projekt po zebraniu wniosków po ogłoszeniu 
w prasie miejscowej i na tablicy ogłoszeń. 
Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddzia-
ływania na środowisko. Uchwałę przyjęto 
do wiadomości. Poinformowano Miejską 
Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną 
o podjęciu przez Radę Miasta Szczecin 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
planu i możliwości składania wniosków.

13. XL/1152/18 24.04.2018 zmiany Wielolet-
niego Programu 
Rozwoju Szczecina 
na lata 2018-2022 
z perspektywą do 
2023 roku

Realizują wydziały/biura Urzędu zgodnie 
z zapisami Uchwały.

14. XL/1154/18 24.04.2018 przystąpienia do 
sporządzenia miej-
scowego planu za-
gospodarowania 
przestrzennego 
„Zawadzkiego - Klo-
nowica 8” w Szcze-
cinie

Projekt po zebraniu wniosków po ogłoszeniu 
w prasie miejscowej i na tablicy ogłoszeń. 
Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie od-
działywania na środowisko. Poinformowano 
Miejską Komisję Urbanistyczno-Architekto-
niczną o podjęciu przez Radę Miasta Szcze-
cin uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
planu i możliwości składania wniosków.
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15. XL/1156/18 24.04.2018 przystąpienia do 
sporządzenia miej-
scowego planu za-
gospodarowania 
przestrzennego 
„Krzekowo – Ży-
zna – Szeroka 2” 
w Szczecinie

Projekt po zebraniu wniosków po ogłoszeniu 
w prasie miejscowej i na tablicy ogłoszeń. 
Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddzia-
ływania na środowisko. Uchwałę przyjęto 
do wiadomości. Poinformowano Miejską 
Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną 
o podjęciu przez Radę Miasta Szczecin 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
planu i możliwości składania wniosków.

16. XL/1160/18 24.04.2018 wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze 
przetargu ustnego 
nieograniczonego 
niezabudowanej 
nieruchomości 
gruntowej, składa-
jącej się z działek 
gruntu nr nr: 9/6 i 9/9 
z obrębu ewidencyj-
nego 3063, poło-
żonej w Szczecinie 
przy ul. Łowieckiej 
21

Przetarg odbył się w dniu 2 kwietnia 2019 r. 
Podpisanie umowy sprzedaży zaplanowano 
na 21 maja 2019 r.

17. XL/1163/18 24.04.2018 wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze 
przetargu ustnego 
nieograniczonego 
niezabudowanych 
nieruchomości 
gruntowych bę-
dących własno-
ścią Gminy Miasto 
Szczecin położo-
nych w Szczecinie 
w rejonie ulicy Ru-
miankowej - działki: 
nr 137/1, nr 137/2, 
nr 137/3, 137/4, nr 
137/5, nr 137/6 z ob-
rębu ewidencyjne-
go nr 4209

W trakcie realizacji: przeprowadzone były 
dwa przetargi, z których nie wyłoniono ofe-
rentów. 

18. XL/1164/18 24.04.2018 sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na 
rzecz Skarbu Pań-
stwa niezabudowa-
nej nieruchomości 
gruntowej położo-
nej w Szczecinie 
w rejonie ul. Karpiej 
stanowiącej działki: 
nr 7/16 i 1/12 z obr. 
nr 4112 (Dąbie 112) 
oraz ustanowienia 
służebności grun-
towej przechodu 
i przejazdu na 
działce nr 7/18 z obr. 
4112 (Dąbie 112), 
położonej przy ul. 
Szlamowej

Realizacja uchwały jest na etapie przygo-
towywania projektu protokołu z rokowań 
i ustalania terminu aktu notarialnego. 

19. XL/1167/18 24.04.2018 określenia zasad 
udzielania dotacji 
celowych z budże-
tu Miasta Szczecin 
na zadania służące 
ochronie powietrza 
na terenie Gminy 
Miasto Szczecin, po-
legające na zmianie 
ogrzewania węglo-
wego na proekolo-
giczne

W trakcie realizacji – Program MEWA uru-
chomiony od 01 czerwca 2018 r.

8. XXXIX/1134/18 27.03.2018 przystąpienia do 
sporządzenia miej-
scowego planu za-
gospodarowania 
przestrzennego 
„Pomorzany - Budzi-
szyńska” w Szcze-
cinie

Projekt po zebraniu wniosków po ogłoszeniu 
w prasie miejscowej i na tablicy ogłoszeń. 
Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddzia-
ływania na środowisko. Uchwałę przyjęto 
do wiadomości. Poinformowano Miejską 
Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną 
o podjęciu przez Radę Miasta Szczecin 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
planu i możliwości składania wniosków. 

9. XXXIX/1135/18 27.03.2018 przystąpienia do 
sporządzenia miej-
scowego planu za-
gospodarowania 
przestrzennego 
„Pomorzany - szpi-
tal” w Szczecinie

Projekt po zebraniu wniosków po ogłoszeniu 
w prasie miejscowej i na tablicy ogłoszeń. 
Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddzia-
ływania na środowisko. Uchwałę przyjęto 
do wiadomości. Poinformowano Miejską 
Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną 
o podjęciu przez Radę Miasta Szczecin 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
planu i możliwości składania wniosków. 

10. XXXIX/1137/18 27.03.2018 przystąpienia do 
sporządzenia miej-
scowego planu 
zagospodarowa-
nia przestrzenne-
go „Pomorzany - 9 
Maja” w Szczecinie

Projekt po zebraniu wniosków po ogłoszeniu 
w prasie miejscowej i na tablicy ogłoszeń. 
Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddzia-
ływania na środowisko. Uchwałę przyjęto 
do wiadomości. Poinformowano Miejską 
Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną 
o podjęciu przez Radę Miasta Szczecin 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
planu i możliwości składania wniosków.

11. XXXIX/1138/18 27.03.2018 przystąpienia do 
sporządzenia miej-
scowego planu za-
gospodarowania 
przestrzennego „Po-
morzany - Mieszka I” 
w Szczecinie

Projekt po zebraniu wniosków po ogłoszeniu 
w prasie miejscowej i na tablicy ogłoszeń. 
Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddzia-
ływania na środowisko. Uchwałę przyjęto 
do wiadomości. Poinformowano Miejską 
Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną 
o podjęciu przez Radę Miasta Szczecin 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
planu i możliwości składania wniosków.

12. XXXIX/1139/18 27.03.2018 przystąpienia do 
sporządzenia miej-
scowego planu 
zagospodarowa-
nia przestrzenne-
go „Pomorzany 
- Chmielewskiego” 
w Szczecinie

Projekt po zebraniu wniosków po ogłoszeniu 
w prasie miejscowej i na tablicy ogłoszeń. 
Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddzia-
ływania na środowisko. Uchwałę przyjęto 
do wiadomości. Poinformowano Miejską 
Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną 
o podjęciu przez Radę Miasta Szczecin 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
planu i możliwości składania wniosków.

13. XL/1152/18 24.04.2018 zmiany Wielolet-
niego Programu 
Rozwoju Szczecina 
na lata 2018-2022 
z perspektywą do 
2023 roku

Realizują wydziały/biura Urzędu zgodnie 
z zapisami Uchwały.

14. XL/1154/18 24.04.2018 przystąpienia do 
sporządzenia miej-
scowego planu za-
gospodarowania 
przestrzennego 
„Zawadzkiego - Klo-
nowica 8” w Szcze-
cinie

Projekt po zebraniu wniosków po ogłoszeniu 
w prasie miejscowej i na tablicy ogłoszeń. 
Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie od-
działywania na środowisko. Poinformowano 
Miejską Komisję Urbanistyczno-Architekto-
niczną o podjęciu przez Radę Miasta Szcze-
cin uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
planu i możliwości składania wniosków.
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20. XLI/1183/18 22.05.2018 wyrażenia zgody 
na udzielnie bo-
nifikaty od cen 
netto nieruchomo-
ści gruntowych 
sprzedawanych 
w trybie bezprze-
targowym na popra-
wienie warunków 
zagospodarowania 
nieruchomości przy-
ległych,

Pozycja 1 w załączniku do uchwały – w trak-
cie realizacji – oczekiwanie na wskazanie 
przez nabywającego terminu podpisania 
umowy. Pozycja 2 zrealizowana – podpisana 
umowa notarialna w dniu 17 września 2018 
r., Rep. A nr 4099/2018.  Pozycja 3 zrealizo-
wana w dniu 22 października 2018r., Rep. 
4465/2018.

21. XLII/1203/18 26.06.2018 w sprawie zmiany 
Wieloletniego Pro-
gramu Rozwoju 
Szczecina na lata 
2018-2022 z per-
spektywą do 2023 
roku

Realizują wydziały/biura Urzędu zgodnie 
z zapisami Uchwały.

22. XLII/1209/18 26.06.2018 w sprawie wyraże-
nia zgody na przy-
stąpienie Gminy 
Miasto Szczecin 
do projektu do-
finansowanego 
z Europejskiego 
Funduszu Społecz-
nego pn. „Akademia 
Kompetencji - do-
skonalenie kluczo-
wych kompetencji 
uczniów szczeciń-
skich szkół”,

Projekt został zakwalifikowany do dofinan-
sowania. Umowa została zawarta w dniu 
25 września 2018 r. Projekt realizowany jest 
w okresie 01/02/2019 – 31/10/2022.

23. XLII/1210/18 26.06.2018 w sprawie za-
t w i e r d z e n i a 
Diagnozy zapo-
trzebowania szkół 
i placówek oświa-
towych w Gminie 
Miasto Szczecin na 
wsparcie z Euro-
pejskiego Fundu-
szu Społecznego 
w ramach Regio-
nalnego Progra-
mu Operacyjnego 
Województwa Za-
chodniopomorskie-
go 2014-2020 - Oś 
Priorytetowa VIII 
EDUKACJA, Działa-
nie 8.3 w ramach na-
boru konkursowego 
RPZP.08.03.00-
-IP.02-32-K34/18,

Projekt został zakwalifikowany do dofinan-
sowania. Umowa została zawarta w dniu 
25 września 2018 r. Projekt realizowany jest 
w okresie 01/02/2019 – 31/10/2022.

24. XLIII/1222/18 05.07.2018 w sprawie wyraże-
nia zgody na wznie-
sienie w Szczecinie 
pomnika upamięt-
niającego profesora 
Władysława Barto-
szewskiego,

Zgodnie z uchwałą, sprawą zajmuje się wnio-
skodawca pomnika - Komitet Społeczny pn 
„Warto być przyzwoitym”, który zobowiązał 
się do zrealizowania całego przedsięwzięcia 
od zebrania funduszy, konkursu po usytu-
owanie pomnika-ławeczki w docelowym 
miejscu. Komitet wraz z przedstawicielami 
Urzędu Miasta Szczecin wyłonił projekt po-
mnika i jest on w trakcie realizacji.



127

SZCZECIN | 2018 RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SZCZECIN

25. XLIII/1229/18 05.07.2018 w sprawie wyraże-
nia zgody na przy-
stąpienie Gminy 
Miasto Szczecin 
- Szkoły Podstawo-
wej Nr 51 w Szcze-
cinie do projektu 
dofinansowanego 
z Europejskiego 
Funduszu Społecz-
nego pn. „Kompe-
tencje kluczowe 
drogą do twórcze-
go rozwoju w SP 51 
w Szczecinie”,

Projekt został zakwalifikowany do dofinanso-
wania. Projekt realizowany będzie w okresie 
01/09/2019 – 31/08/2021.

26. XLIII/1230/18 05.07.2018 w sprawie za-
t w i e r d z e n i a 
Diagnozy zapo-
trzebowania Gmi-
ny Miasto Szczecin 
- Szkoły Podstawo-
wej nr 51 w Szcze-
cinie na wsparcie 
z Europejskiego 
Funduszu Społecz-
nego w ramach 
Regionalnego Pro-
gramu Operacyjne-
go Województwa 
Zachodniopomor-
skiego 2014-2020 
- Oś Priorytetowa VIII 
EDUKACJA, Działa-
nie 8.3 w ramach na-
boru konkursowego 
RPZP.08.03.00-
-IP.02-32-K34/18,

Projekt został zakwalifikowany do dofinanso-
wania. Projekt realizowany będzie w okresie 
01/09/2019 – 31/08/2021.

27. XLIII/1231/18 05.07.2018 w sprawie wyraże-
nia zgody na przy-
stąpienie Gminy 
Miasto Szczecin 
– Zespołu Szkół Nr 
4 w Szczecinie do 
projektu dofinanso-
wanego z Europej-
skiego Funduszu 
Społecznego pn. 
„Inwestycja w ucznia 
– Wsparcie uczniów 
Zespołu Szkół Nr 
4 w Szczecinie 
w kształtowaniu 
kariery zawodowej”,

Projekt został zakwalifikowany do dofinanso-
wania. Projekt realizowany będzie w okresie 
01/01/2019 – 31/10/2021.

20. XLI/1183/18 22.05.2018 wyrażenia zgody 
na udzielnie bo-
nifikaty od cen 
netto nieruchomo-
ści gruntowych 
sprzedawanych 
w trybie bezprze-
targowym na popra-
wienie warunków 
zagospodarowania 
nieruchomości przy-
ległych,

Pozycja 1 w załączniku do uchwały – w trak-
cie realizacji – oczekiwanie na wskazanie 
przez nabywającego terminu podpisania 
umowy. Pozycja 2 zrealizowana – podpisana 
umowa notarialna w dniu 17 września 2018 
r., Rep. A nr 4099/2018.  Pozycja 3 zrealizo-
wana w dniu 22 października 2018r., Rep. 
4465/2018.

21. XLII/1203/18 26.06.2018 w sprawie zmiany 
Wieloletniego Pro-
gramu Rozwoju 
Szczecina na lata 
2018-2022 z per-
spektywą do 2023 
roku

Realizują wydziały/biura Urzędu zgodnie 
z zapisami Uchwały.

22. XLII/1209/18 26.06.2018 w sprawie wyraże-
nia zgody na przy-
stąpienie Gminy 
Miasto Szczecin 
do projektu do-
finansowanego 
z Europejskiego 
Funduszu Społecz-
nego pn. „Akademia 
Kompetencji - do-
skonalenie kluczo-
wych kompetencji 
uczniów szczeciń-
skich szkół”,

Projekt został zakwalifikowany do dofinan-
sowania. Umowa została zawarta w dniu 
25 września 2018 r. Projekt realizowany jest 
w okresie 01/02/2019 – 31/10/2022.

23. XLII/1210/18 26.06.2018 w sprawie za-
t w i e r d z e n i a 
Diagnozy zapo-
trzebowania szkół 
i placówek oświa-
towych w Gminie 
Miasto Szczecin na 
wsparcie z Euro-
pejskiego Fundu-
szu Społecznego 
w ramach Regio-
nalnego Progra-
mu Operacyjnego 
Województwa Za-
chodniopomorskie-
go 2014-2020 - Oś 
Priorytetowa VIII 
EDUKACJA, Działa-
nie 8.3 w ramach na-
boru konkursowego 
RPZP.08.03.00-
-IP.02-32-K34/18,

Projekt został zakwalifikowany do dofinan-
sowania. Umowa została zawarta w dniu 
25 września 2018 r. Projekt realizowany jest 
w okresie 01/02/2019 – 31/10/2022.

24. XLIII/1222/18 05.07.2018 w sprawie wyraże-
nia zgody na wznie-
sienie w Szczecinie 
pomnika upamięt-
niającego profesora 
Władysława Barto-
szewskiego,

Zgodnie z uchwałą, sprawą zajmuje się wnio-
skodawca pomnika - Komitet Społeczny pn 
„Warto być przyzwoitym”, który zobowiązał 
się do zrealizowania całego przedsięwzięcia 
od zebrania funduszy, konkursu po usytu-
owanie pomnika-ławeczki w docelowym 
miejscu. Komitet wraz z przedstawicielami 
Urzędu Miasta Szczecin wyłonił projekt po-
mnika i jest on w trakcie realizacji.
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28. XLIII/1232/18 05.07.2018 w sprawie za-
t w i e r d z e n i a 
Diagnozy zapo-
trzebowania Gmi-
ny Miasto Szczecin 
– Zespołu Szkół Nr 
4 w Szczecinie na 
wsparcie z Euro-
pejskiego Fundu-
szu Społecznego 
w ramach Regio-
nalnego Programu 
Operacyjnego Wo-
jewództwa Zachod-
niopomorskiego 
2014-2020 - Oś Prio-
rytetowa VIII EDU-
KACJA, Działanie 
8.6 Wsparcie szkół 
i placówek prowa-
dzących kształcenie 
zawodowe oraz 
uczniów uczestni-
czących w kształ-
ceniu zawodowym 
i osób dorosłych 
uczestniczących 
w pozaszkolnych 
formach kształce-
nia zawodowego 
w ramach naboru 
konkursowego 
RPZP.08.06.00-
-IP.02-32-K35/18,

Projekt został zakwalifikowany do dofinanso-
wania. Projekt realizowany będzie w okresie 
01/01/2019 – 31/10/2021

29. XLIII/1233/18 05.07.2018 w sprawie wyraże-
nia zgody na przy-
stąpienie Gminy 
Miasto Szczecin 
– Zespołu Szkół 
Rzemieślniczych 
w Szczecinie do 
projektu dofinan-
sowanego z Euro-
pejskiego Funduszu 
Społecznego pn. 
„Teraz my – projekt 
kompleksowego 
wsparcia rozwoju 
kształcenia zawo-
dowego realizo-
wanego w Zespole 
Szkół Rzemieślni-
czych”,

Projekt został zakwalifikowany do dofinanso-
wania. Projekt realizowany będzie w okresie 
01/01/2019 – 31/12/2020
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30. XLIII/1234/18 05.07.2018 w sprawie za-
t w i e r d z e n i a 
Diagnozy zapo-
trzebowania Gmi-
ny Miasto Szczecin 
– Zespołu Szkół 
Rzemieślniczych 
w Szczecinie na 
wsparcie z Euro-
pejskiego Fundu-
szu Społecznego 
w ramach Regio-
nalnego Programu 
Operacyjnego Wo-
jewództwa Zachod-
niopomorskiego 
2014-2020 - Oś Prio-
rytetowa VIII EDU-
KACJA, Działanie 
8.6 Wsparcie szkół 
i placówek prowa-
dzących kształcenie 
zawodowe oraz 
uczniów uczestni-
czących w kształ-
ceniu zawodowym 
i osób dorosłych 
uczestniczących 
w pozaszkolnych 
formach kształce-
nia zawodowego 
w ramach naboru 
konkursowego 
RPZP.08.06.00-
-IP.02-32-K35/18,

Projekt został zakwalifikowany do dofinanso-
wania. Projekt realizowany będzie w okresie 
01/01/2019 – 31/12/2020

31. XLIII/1240/18 05.07.2018 w sprawie wyra-
żenia zgody na 
sprzedaż w drodze 
przetargu ustnego 
nieograniczonego 
zabudowanej nie-
ruchomości grun-
towej, oznaczonej 
numerem działki 
27 z obrębu ewi-
dencyjnego 3091, 
położonej w Szcze-
cinie przy ul. Strza-
łowskiej 36,

Trwa przygotowywanie ogłoszenia o prze-
targu.

32. XLIII/1241/18 05.07.2018 w sprawie wyra-
żenia zgody na 
udzielnie bonifikaty 
od ceny netto nie-
ruchomości grunto-
wej sprzedawanej 
w trybie bezprzetar-
gowym na popra-
wienie warunków 
zagospodarowania 
nieruchomości przy-
ległej, położonej 
w Szczecinie przy 
al. Piastów 50a,

Realizacja Uchwały na etapie oczekiwania 
na sporządzenie umowy notarialnej.
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33. XLIII/1242/18 05.07.2018 w sprawie wyra-
żenia zgody na 
sprzedaż w drodze 
przetargu ustnego 
nieograniczonego 
nieruchomości 
gruntowej zabu-
dowanej będącej 
własnością Gmi-
ny Miasto Szcze-
cin, położonej 
w Szczecinie przy 
ul. Wycieczkowej 
8a, stanowiącej 
działkę nr 62/49 
o pow. 0,0106 ha, 
obr. 3094,

Realizacja Uchwały na etapie sporządzania 
dodatkowej opinii biegłego.

34. XLIV/1268/18 11.09.2018 w sprawie udziele-
nia z budżetu Miasta 
Szczecin pomocy 
finansowej w formie 
dotacji celowej Po-
wiatowi Polickiemu,

Powiat Policki przygotowuje przetarg (osta-
teczny termin otwarcia ofert wyznaczono na 
8 maja 2019 r.).

35. XLIV/1275/18 11.09.2018 w sprawie wyra-
żenia zgody na 
sprzedaż w drodze 
przetargu ustnego 
nieograniczonego 
nieruchomości 
gruntowej zabu-
dowanej będącej 
własnością Gminy 
Miasto Szczecin, 
położonej w Szcze-
cinie przy ul. Mickie-
wicza 1,

Etap ustalania terminu zawarcia umo-
wy sprzedaży.

36. XLIV/1279/18 11.09.2018 w sprawie wyraże-
nia zgody na udzie-
lenie bonifikaty, 
naliczanej od ceny 
sprzedaży nierucho-
mości, położonej 
w Szczecinie, przy 
al. Papieża Jana 
Pawła II,

Przesłano do wspólnoty protokoły w spra-
wie nabycia gruntu do podpisu właścicieli. 
Właściciele kwestionują zasadność ustano-
wienia koniecznych służebności. O niektóre 
formy służebności toczy się również sprawa 
w Sądzie (na końcowym etapie - o informa-
cje w tym zakresie wystąpiono do ZBiLK). 
Realizacja uchwały zależy od ostatecznego 
stanowiska wspólnoty.

37. XLIV/1282/18 11.09.2018 w sprawie wyra-
żenia zgody na 
udzielenie bonifi-
katy od ceny sprze-
daży udziałów 
w nieruchomo-
ściach gruntowych 
n i e z a b u d o w a -
nych, położonych 
w Szczecinie przy 
ul. Żubrów i ul. Jac-
ka Malczewskiego,

W trakcie realizacji. Przesłano do wspólnoty 
do podpisu właścicieli (część właścicieli 
złożyła podpisy). Realizacja uchwały zależy 
od ostatecznego stanowiska wspólnoty.

38. XLIV/1289/18 11.09.2018 w sprawie wyraże-
nia zgody na przy-
stąpienie Gminy 
Miasto Szczecin do 
projektu dofinanso-
wanego z Europej-
skiego Funduszu 
Społecznego pn. 
„Zachodniopo-
morska Szczecińska 
Szkoła Ćwiczeń”,

Projekt został zakwalifikowany do dofinan-
sowania. Projekt realizowany jest w okresie 
01/10/2018 – 30/09/2020
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39. XLV/1315/18 30.10.2018 w sprawie przy-
s t ą p i e n i a  d o 
sporządzenia miej-
scowego planu 
zagospodarowa-
nia przestrzenne-
go „Drzetowo” 
w Szczecinie,

Projekt po zebraniu wniosków po ogłoszeniu 
w prasie miejscowej i na tablicy ogłoszeń. 
Uzgodniono zakres i stopień szczegółowo-
ści informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko.

40. XLV/1317/18 30.10.2018 w sprawie przy-
s t ą p i e n i a  d o 
sporządzenia miej-
scowego planu za-
gospodarowania 
przestrzennego 
„Stare Miasto i Plac 
Tobrucki” w Szcze-
cinie,

Obecnie trwają prace koncepcyjne.

41. XLV/1318/18 30.10.2018 w sprawie wyraże-
nia zgody na przy-
stąpienie Gminy 
Miasto Szczecin 
– Zespołu Szkół 
Samochodowych 
w Szczecinie do 
projektu dofinan-
sowanego z Euro-
pejskiego Funduszu 
Społecznego pn. 
„Dostosowanie 
kształcenia zawo-
dowego w Zespole 
Szkół Samochodo-
wych w Szczecinie 
do potrzeb rynku 
pracy poprzez trans-
fer wiedzy i doświad-
czenia z otoczenia 
społeczno-gospo-
darczego”,

Projekt został zakwalifikowany do dofinan-
sowania. Projekt realizowany jest w okresie 
01/01/2019 – 31/03/2020

42. XLV/1319/18 30.10.2018 w sprawie za-
t w i e r d z e n i a 
Diagnozy zapo-
trzebowania Gmi-
ny Miasto Szczecin 
– Zespołu Szkół 
Samochodowych 
w Szczecinie na 
wsparcie z Euro-
pejskiego Fundu-
szu Społecznego 
w ramach Regio-
nalnego Programu 
Operacyjnego Wo-
jewództwa Zachod-
niopomorskiego 
2014-2020 - Oś Prio-
rytetowa VIII EDU-
KACJA, Działanie 
8.6 Wsparcie szkół 
i placówek prowa-
dzących kształcenie 
zawodowe oraz 
uczniów uczestni-
czących w kształ-
ceniu zawodowym 
i osób dorosłych 
uczestniczących 
w pozaszkolnych 
formach kształce-
nia zawodowego 
w ramach naboru 
konkursowego 
RPZP.08.06.00-
-IP.02-32-K35/18,

Uchwała w trakcie realizacji. Projekt został 
zakwalifikowany do dofinansowania. Projekt 
realizowany jest w okresie 01/01/2019 – 
31/03/2020

33. XLIII/1242/18 05.07.2018 w sprawie wyra-
żenia zgody na 
sprzedaż w drodze 
przetargu ustnego 
nieograniczonego 
nieruchomości 
gruntowej zabu-
dowanej będącej 
własnością Gmi-
ny Miasto Szcze-
cin, położonej 
w Szczecinie przy 
ul. Wycieczkowej 
8a, stanowiącej 
działkę nr 62/49 
o pow. 0,0106 ha, 
obr. 3094,

Realizacja Uchwały na etapie sporządzania 
dodatkowej opinii biegłego.

34. XLIV/1268/18 11.09.2018 w sprawie udziele-
nia z budżetu Miasta 
Szczecin pomocy 
finansowej w formie 
dotacji celowej Po-
wiatowi Polickiemu,

Powiat Policki przygotowuje przetarg (osta-
teczny termin otwarcia ofert wyznaczono na 
8 maja 2019 r.).

35. XLIV/1275/18 11.09.2018 w sprawie wyra-
żenia zgody na 
sprzedaż w drodze 
przetargu ustnego 
nieograniczonego 
nieruchomości 
gruntowej zabu-
dowanej będącej 
własnością Gminy 
Miasto Szczecin, 
położonej w Szcze-
cinie przy ul. Mickie-
wicza 1,

Etap ustalania terminu zawarcia umo-
wy sprzedaży.

36. XLIV/1279/18 11.09.2018 w sprawie wyraże-
nia zgody na udzie-
lenie bonifikaty, 
naliczanej od ceny 
sprzedaży nierucho-
mości, położonej 
w Szczecinie, przy 
al. Papieża Jana 
Pawła II,

Przesłano do wspólnoty protokoły w spra-
wie nabycia gruntu do podpisu właścicieli. 
Właściciele kwestionują zasadność ustano-
wienia koniecznych służebności. O niektóre 
formy służebności toczy się również sprawa 
w Sądzie (na końcowym etapie - o informa-
cje w tym zakresie wystąpiono do ZBiLK). 
Realizacja uchwały zależy od ostatecznego 
stanowiska wspólnoty.

37. XLIV/1282/18 11.09.2018 w sprawie wyra-
żenia zgody na 
udzielenie bonifi-
katy od ceny sprze-
daży udziałów 
w nieruchomo-
ściach gruntowych 
n i e z a b u d o w a -
nych, położonych 
w Szczecinie przy 
ul. Żubrów i ul. Jac-
ka Malczewskiego,

W trakcie realizacji. Przesłano do wspólnoty 
do podpisu właścicieli (część właścicieli 
złożyła podpisy). Realizacja uchwały zależy 
od ostatecznego stanowiska wspólnoty.

38. XLIV/1289/18 11.09.2018 w sprawie wyraże-
nia zgody na przy-
stąpienie Gminy 
Miasto Szczecin do 
projektu dofinanso-
wanego z Europej-
skiego Funduszu 
Społecznego pn. 
„Zachodniopo-
morska Szczecińska 
Szkoła Ćwiczeń”,

Projekt został zakwalifikowany do dofinan-
sowania. Projekt realizowany jest w okresie 
01/10/2018 – 30/09/2020
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43. XLV/1323/18 30.10.2018 w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie 
określenia wysoko-
ści opłat za dzierża-
wę nabrzeży Gminy 
Miasto Szczecin 
oraz za korzystanie 
z infrastruktury por-
towej nabrzeży i Por-
tu Jachtowego przy 
Wyspie Grodzkiej,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Zachodniopomor-
skiego z dnia 30 listopada 2018 r. - poz. 5547. 
Uchwała w realizacji/obowiązująca - dotyczy 
zwolnienia z opłat przystaniowych jednostek 
pływających pasażerskich, turystycznych, 
rekreacyjnych, historycznych, szkolnych, 
okrętów Marynarek Wojennych biorących 
udział w wydarzeniach organizowanych 
lub współorganizowanych przez Gminę 
Miasto Szczecin lub objętych Mecenatem 
lub Patronatem Prezydenta Miasta Szczecin, 
a także biorące udział w innych działaniach 
związanych z promocja Miasta. Uchwała 
– zmieniła/poszerzyła jedynie katalog pod-
miotów objętych zwolnieniem. Uchwała 
zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego przez Prokuratora Rejonowego 
Szczecin Prawobrzeże w Szczecinie- sygn. 
akt II DK/Sz 4/19. 

44. XLV/1328/18 30.10.2018 w sprawie przy-
s t ą p i e n i a  d o 
sporządzenia miej-
scowego planu za-
gospodarowania 
przestrzennego 
„Świerczewo - Jo-
dłowa” w Szczeci-
nie,

Projekt po zebraniu wniosków po ogłoszeniu 
w prasie miejscowej i na tablicy ogłoszeń. 
Uzgodniono zakres i stopień szczegółowo-
ści informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko. 

45. II/4/18 28.11.2018 programu współ-
pracy Gminy Miasto 
Szczecin z organi-
zacjami pozarządo-
wymi oraz innymi 
podmiotami prowa-
dzącymi działalność 
pożytku publiczne-
go na 2019 rok,

Program został opublikowany na stronie 
internetowej Urzędu oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej w sierpniu 2018 roku, 
po podjęciu Uchwały przez Radę Miasta, 
Program został przekazany do wiadomości 
i wdrożony w jednostkach.  Podjęto czyn-
ności finansowe zmierzające do realizacji 
treści uchwały: w ramach procedury otwar-
tych konkursów ofert przeprowadzono 62 
konkursy (stan na dzień 1.03.19), w ramach 
procedury pozakonkursowej rozpatrzono 
91 małych dotacji (stan na dzień 1.03.19). 
Ponadto Rozpoczęto działania promujące 
organizacje pożytku publicznego poprzez 
kampanię pod nazwą: „Niewiele trzeba by 
czuć się lepiej. Wystarczy 1%” w miesiącach 
od stycznia do kwietnia 2019 roku. 

46. II/10/18 18.12.2018 zmiany Wielolet-
niego Programu 
Rozwoju Szczecina 
na lata 2018-2022 
z perspektywą do 
2023 roku,

Realizują wydziały/biura Urzędu zgodnie 
z zapisami Uchwały.

47. II/13/18 18.12.2018 przystąpienia do 
sporządzenia miej-
scowego planu za-
gospodarowania 
przestrzennego 
„Żelechowa – Hoża” 
w Szczecinie,

Ogłoszono o przystąpieniu do sporządzenia 
planu oraz o możliwości składania wniosków 
do projektu.

48. II/14/18 18.12.2018 przystąpienia do 
sporządzenia miej-
scowego planu za-
gospodarowania 
przestrzennego 
„Świerczewo – Ka-
rola Miarki” w Szcze-
cinie,

Projekt po zebraniu wniosków po ogłoszeniu 
w prasie miejscowej i na tablicy ogłoszeń. 
Uzgodniono zakres i stopień szczegółowo-
ści informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko.
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49. II/16/18 18.12.2018 przystąpienia do 
sporządzenia miej-
scowego planu za-
gospodarowania 
przestrzennego 
„Świerczewo – Teni-
sowa” w Szczecinie,

Projekt po zebraniu wniosków po ogłoszeniu 
w prasie miejscowej i na tablicy ogłoszeń. 
Uzgodniono zakres i stopień szczegółowo-
ści informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko. 

50. II/18/18 18.12.2018 wyrażenia zgody 
na udzielnie bo-
nifikaty od cen 
netto nieruchomo-
ści gruntowych 
sprzedawanych 
w trybie bezprze-
targowym na popra-
wienie warunków 
zagospodarowania 
nieruchomości przy-
ległych,

Poszczególne postanowienia Uchwały reali-
zowane są odpowiednio na etapie protokołu 
z rokowań oraz przygotowania do zawarcia 
umowy notarialnej.

51. II/19/18 18.12.2018 wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze 
przetargu ustnego 
nieograniczonego 
nieruchomości 
gruntowej zabu-
dowanej będącej 
własnością Gminy 
Miasto Szczecin, po-
łożonej w Szczeci-
nie przy ul. Ks. abpa 
Grzegorza z Sano-
ka 13, oznaczonej 
w ewidencji grun-
tów jako działka nr 
73 o pow. 0,0212 ha, 
obr. 2069,

W trakcie realizacji – zlecono wycenę war-
tości rynkowej nieruchomości przez rzeczo-
znawcę majątkowego.

52. II/20/18 18.12.2018 wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze 
przetargu ustnego 
nieograniczonego 
nieruchomości 
gruntowej niezbu-
dowanej będącej 
własnością Gminy 
Miasto Szczecin, 
położonej w rejonie 
ul. Ostrowskiej, sta-
nowiącej działki nr: 
12/16, 12/17, 12/18, 
obręb 3030,

W trakcie realizacji – zlecono wycenę war-
tości rynkowej nieruchomości przez rzeczo-
znawcę majątkowego.

53. II/22/18 18.12.2018 przyjęcia Gmin-
nego Programu 
Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów 
Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania 
Narkomanii dla 
Miasta Szczecin na 
rok 2019,

Program obowiązuje od 1 stycznia 2019 
roku do 31 grudnia 2019 roku.

54. II/24/18 18.12.2018 uchwalenia „Regu-
laminu dostarczania 
wody i odprowa-
dzania ścieków” na 
terenie Gminy Mia-
sta Szczecin,

Uchwała w trakcie realizacji przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
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55. II/25/18 18.12.2018 wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Gmi-
nę Miasto Szcze-
cin porozumień 
międzygminnych 
w sprawie przeję-
cia wykonania za-
dania publicznego 
w zakresie zago-
spodarowania frak-
cji energetycznej 
odpadów komu-
nalnych,

Na mocy niniejszej Uchwały zawarto po-
rozumienia z Gminą miasto Stargard oraz 
Celowym Związkiem Gmin.

Wykaz uchwał Rady Miasta Szczecina, które nie zostały  
zrealizowane

1 XXXVII/1090/18 30.01.2018 wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze 
przetargu ustnego 
nieograniczonego 
nieruchomości 
gruntowych bę-
dących własno-
ścią Gminy Miasto 
Szczecin, położo-
nych w Szczecinie 
w rejonie ulicy Kor-
moranów - działki 
nr 1/187, 1/208 
oraz 1/204 i 1/209 
z obrębu 3085

Uchwała nie została zrealizowana z powodu 
braku oferentów.

2 XL/1161/18 24.04.2018 wyrażenia zgo-
dy na sprzedaż 
w drodze przetar-
gu łącznego tere-
nu inwestycyjnego 
składającego się 
z niezabudowanych 
nieruchomości 
gruntowych położo-
nych w Szczecinie, 
objętych Specjalną 
Strefą Ekonomiczną 
EURO – PARK MIE-
LEC, stanowiących 
działki numer 28/1, 
28/2, 28/3 z obrębu 
4806

Uchylona Uchwałą Nr IV/107/19 Rady Mia-
sta Szczecin z dnia 26 lutego 2019 r.

3 XL/1162/18 24.04.2018 wyrażenia zgody 
na sprzedaż w dro-
dze przetargów 
łącznych nieru-
chomości grunto-
wych położonych 
w Szczecinie, ob-
jętych Specjalną 
Strefą Ekonomiczną 
EURO – PARK MIE-
LEC, stanowiących 
działki numer: 67/1, 
67/2, 67/3, 67/4, 
67/5, 67/6, 67/7, 
67/8 z obrębu 4014,

Uchylona Uchwałą Nr IV/107/19 Rady Mia-
sta Szczecin z dnia 26 lutego 2019 r.
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4 XLIII/1227/18 05.07.2018 w sprawie wyraże-
nia zgody na przy-
stąpienie Gminy 
Miasto Szczecin 
– Centrum Mistrzo-
stwa Sportowego 
w Szczecinie do 
projektu dofinan-
sowanego z Euro-
pejskiego Funduszu 
Społecznego pn. 
„Pracownie dopo-
sażone – kompe-
tencje kluczowe 
uczniów wzmoc-
nione”,

Projekt nie został zakwalifikowany do do-
finansowania. Uchwała nie zostanie zre-
alizowana

5 XLIII/1228/18 05.07.2018 w sprawie za-
t w i e r d z e n i a 
Diagnozy zapo-
trzebowania Gmi-
ny Miasto Szczecin 
- Centrum Mistrzo-
stwa Sportowego 
w Szczecinie na 
wsparcie z Euro-
pejskiego Fundu-
szu Społecznego 
w ramach Regio-
nalnego Progra-
mu Operacyjnego 
Województwa Za-
chodniopomorskie-
go 2014-2020 - Oś 
Priorytetowa VIII 
EDUKACJA, Działa-
nie 8.3 w ramach na-
boru konkursowego 
RPZP.08.03.00-
-IP.02-32-K34/18,

Projekt nie został zakwalifikowany do do-
finansowania. Uchwała nie zostanie zre-
alizowana

6 XLIII/1235/18 05.07.2018 z m i e n i a j ą c a 
uchwałę w sprawie 
wprowadzenia na 
terenie Gminy Mia-
sto Szczecin świad-
czenia pieniężnego 
„Bon opiekuńczy: 
Alzheimer 75”,

Uchwała zawierała błąd pisarski, nie została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
Uchwałą Nr XLIV/1285/18 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 11 września 2018 r. powyż-
sza została uchylona. Następnie w przed-
miotowym zakresie podjęto Uchwałę Nr 
XLIV/1286/18 Rady Miasta Szczecin dnia 
11 września 2018 r.
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7 XLIII/1244/18 05.07.2018 w sprawie przystą-
pienia do realizacji 
i złożenia wniosku 
aplikacyjnego dla 
Projektu pn.: „Zwięk-
szenie efektywności 
systemu gospoda-
rowania wodami 
opadowymi na te-
renie Gminy Miasto 
Szczecin - etap I” ze 
środków w ramach 
Programu Operacyj-
nego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-
2020, Osi prioryte-
towej II Ochrona 
środowiska, w tym 
adaptacja do zmian 
klimatu współfinan-
sowanej ze środków 
Funduszu Spój-
ności w ramach 
działania Działanie 
2.1.5 Adaptacja do 
zmian klimatu wraz 
z zabezpieczeniem 
i zwiększeniem 
odporności na 
klęski żywiołowe, 
w szczególności 
katastrofy natural-
ne oraz monitoring 
środowiska Konkurs 
nr POIS.02.01.00-
-IW.02-00-503/18,

Uchwała była sporządzona w ramach kon-
kursu do POIiŚ, jako niezbędny załącznik do 
wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na brak 
pozyskania dokumentacji niezbędnej do 
przygotowania wniosku o dofinansowanie 
gmina odstąpiła od realizacji uchwały.

8 XLIV/1283/18 11.09.2018 w sprawie wyraże-
nia zgody na udzie-
lenie bonifikaty od 
pierwszej opłaty 
naliczanej z tytułu 
oddania w użytko-
wanie wieczyste 
udziału w nierucho-
mości, położonej 
w Szczecinie, przy 
ul. Karola Marcin-
kowskiego,

Uchwała bezprzedmiotowa w związku z wej-
ściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 
r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów.
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PODSUMOWANIE

Każde miasto jest konglomeratem różnorodnych zjawisk i procesów w nim zachodzących. 
Podmiotem tych działań są zaś mieszkańcy. To zaspokajanie ich potrzeb oraz rozwój ukie-
runkowany na poprawę jakości życia i wzmocnienie konkurencyjności, jest obowiązkiem 
nowoczesnego miasta. 

W tym kontekście, Szczecin działa z myślą o długofalowym zaspokajaniu potrzeb miesz-
kańców. Dlatego tworzenie przyjaznych warunków do pracy, nauki i wypoczynku odbywa 
się z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz uwzględnieniem interesów różnych 
grup społecznych, w decyzjach wypracowywanych w drodze dialogu.

Zaprezentowany Raport o Stanie Gminy za 2018 r. stanowi potwierdzenie realizacji dzia-
łań wpisujących się w oczekiwania mieszkańców i zgodnych z obowiązującą stategią 
rozwoju. Jak zawsze jednak w przypadaku Raportu, przedstawione dane i informacje 
powinny stanowić pretekst do myślenia o tym co z nich wynika. Dlatego niech ten Raport, 
który podsumowuje kolejny rok naszej pracy dla miasta, będzie przede wszystkim bazą 
do rozmowy o jego przyszłości. Jestem przekonany, że konstruktywny dialog poparty 
wspólnym wysiłkiem przyczyni się do dalszego rozwoju naszego miasta oraz wzmocnienia 
jego pozycji w Polsce i Europie, ku satysfakcji mieszkańców.

Serdecznie wszystkich zachęcam do dalszej pracy na rzecz Szczecina.

Piotr Krzystek

Prezydent  Miasta Szczecin
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