
3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA

800 000 zł
 

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Cel zadania:

Działania:
1.
2.
3. Oznakowanie obiektów Akademii Sztuki.

Wskaźnik efektywno ści:
1. Modernizacja obiektu przy ul. Grodzkiej:
a/ liczba zakupionych kodów dostępu (drzwi wejściowe, pokoje hotelowe) 9 szt.
b/ liczba wyremontowanych ganków wejściowych 2 szt.
2. Modernizacja obiektu przy ul. Śląskiej:
a/ liczba wyremontowanych pokoi 3 szt.
b/ liczba modernizowanych i zaadaptowanych pomieszczeń na cele 

gastronomiczne wraz z ogródkiem
4 szt.

Harmonogram finansowy działa ń:
Łączne nakłady finansowe w latach 2010-2011 7 000 000 zł
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 80395

  Podstawy prawne:

6 800 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Oświaty

Cel zadania:
1.

2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.

Działania:
1.
2. Wszczęcie procedur przetargowych.
3. Przeprowadzenie remontów i modernizacji w obiektach oświatowych.

Wskaźnik efektywno ści:

1. Koszt 1 m2 powierzchni remontu toalet 2 300 zł

2. Koszt 1 m2 powierzchni remontu sal gimnastycznych 1 300 zł

3. Koszt 1 m2 powierzchni remontu pomieszczeń szkolnych 900 zł

4. Koszt 1 m2 powierzchni remontu  dachu papowego 150 zł

5. Koszt 1 m2 powierzchni nowego okna z PCV 450 zł
Harmonogram finansowy działa ń:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdziały: 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 85403, 85406, 85410, 85420, 85421 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Poprawa stanu technicznego obiektów o światowych

Podniesienie standardu budynków - przeprowadzenie remontów i modernizacji pomieszczeń 
dydaktycznych, sal gimnastycznych, kuchni, toalet, internatów, dachów,
wymiana okien w obiektach oświatowych.

Akademia Sztuki w Szczecinie

Wsparcie finansowe Akademii Sztuki zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin.

Modernizacja obiektu przy ul. Grodzkiej.
Modernizacja obiektu przy ul. Śląskiej.

Uchwała Nr LII/1383/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie wsparcia finansowego tworzącej się Akademii Sztuki w Szczecinie.

Uchwała Nr XIII/301/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie wsparcia finansowego tworzącej się Akademii Sztuki w Szczecinie.



  Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Decyzje nakazowe Sanepidu, Straży Pożarnej i PIP.

Program Bezpieczne Przedszkole 50 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Oświaty

Cel zadania:
1.
2. Wyposażenie placów zabaw w urządzenia rekreacyjno - sportowe.

Działania:
1.
2. Modernizacja i wyposażenie placów zabaw.

Wskaźnik efektywno ści:
Koszt 1 m2 zagospodarowania terenu w urządzenia 900 zł

Harmonogram finansowy działa ń:
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 80104

  Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Program budowy i modernizacja sal gimnastycznych 3 2 90 700 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Oświaty

Cel zadania:
1.
2. Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych.
3. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleczami.
4. Budowa nowych sal gimnastycznych.

Działania:

Wskaźnik efektywno ści:
1. Koszt 1 m2 budowanej sali gimnastycznej 2 450 zł
2. Koszt 1 m2 powierzchni remontu sal gimnastycznych 1 300 zł

Harmonogram finansowy działa ń:
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 80101

  Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Program budowy małych boisk w przedszkolach 599 750 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Oświaty

Zapewnienie bezpieczeństwa pobytu dzieci na terenach przedszkolnych.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych.

Poprawa sprawności fizycznej młodzieży.



Cel zadania:
1.

2.

Działania:
1.
2. Wszczęcie procedur przetargowych.
3. Budowa boisk.

Wskaźnik efektywno ści:
Koszt 1 m2 nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą 323 zł

Harmonogram finansowy działa ń:
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 92601

  Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Program modernizacji basenów w obiektach o światowych 1 882 338 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Oświaty

Cel zadania:
1.
2.

Działania:

Wskaźnik efektywno ści:
Koszt 1 m2 zmodernizowanego basenu wraz z infrastrukturą 3 900 zł

Harmonogram finansowy działa ń:
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 80101

  Podstawy prawne:
Decyzje nakazowe SANEPIDU, PIP-u, Straży Pożarnej.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

500 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Oświaty

Cel zadania:
Przystosowanie placówek oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Działania:
1.

2.

Wskaźnik efektywno ści:

Koszt 1 m2 powierzchni przystosowanej dla niepełnosprawnych 2 500 zł

Harmonogram finansowy działa ń:
Nierytmiczny

Program przystosowania obiektów o światowych
dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych

Realizacja zadania na podstawie opracowanych projektów budowlanych i decyzji 
o pozwoleniu na budowę. 
Likwidacja barier budowlanych w budynkach szkół w celu przystosowania ich do potrzeb 
dzieci niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdów, wind, przystosowanie toalet, zakup 
schodołazów.                                

Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej 
i statutowych zadań przedszkola.

Budowa boisk: małych - 8x13 m, dużych - 10x15 m, bieżni, skoczni w dal, ścieżki zdrowia.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Modernizacja instalacji uzdatniania wody w istniejących basenach.

Kontynuacja przebudowy basenu w SP Nr 10.

Modernizacja pomieszczeń z basenem i zaplecza socjalnego oraz sanitarnego.



Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 80101, 80120

  Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

500 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Oświaty

Cel zadania:
1.
2.

Działania:
1.
2. Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń szkolnych.

Wskaźnik efektywno ści:
Koszt 1 m2 powierzchni remontu pomieszczeń szkolnych 900 zł

Harmonogram finansowy działa ń:
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 80101

  Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

5 000 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Oświaty

Cel zadania:

Działania:

Wskaźnik efektywno ści:
Koszt 1 m2 powierzchni budowanego segmentu dydaktycznego 1 480 zł

Harmonogram finansowy działa ń:
Finansowanie wieloletnie w latach 2010 - 2015
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 80101

  Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny

Zwiększenie powierzchni dydaktycznej budynku w celu poprawy warunków prawidłowej 
realizacji zadań statutowych szkoły.

Roboty budowlane - etap I - budowa nowej części (segment dydaktyczny wraz z salą 
gimnastyczną).

Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków

Przystosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb dzieci pięcioletnich.
Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przebywania w szkole dzieciom 5-letnim.



500 000 zł
Dysponent cz ęści bud żetowej:

Wydział Oświaty

Cel zadania:

Działania:
1.
2. Modernizacja i wyposażenie terenów szkolnych.

Wskaźnik efektywno ści:
Koszt 1 m2 modernizowanej powierzchni 400 zł

Harmonogram finansowy działa ń:
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 80101

  Podstawy prawne:

 OGÓŁEM  EDUKACJA I NAUKA 19 922 788 zł

Rządowy program - Radosna Szkoła

Uchwała z dnia 07 lipca 2009 r. Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wspierania w 
latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych 
i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła" (z późn. zm.).

Rozporządzenie z dnia 07 lipca 2009 r. Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego 
wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania 
i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia 
(Dz. U. Nr 110, poz. 915 z późn. zm.).

Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym 
dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie 
emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności 
w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Uchwała z dnia 10 grudnia 2009 r. Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego 
programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i 
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła".


