
2.1.2. UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH

Wyszczególnienie Plan po 
zmianach Wykonanie Wsk.%

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście 4 508 514 4 508 512 100,0

 - parki -                                142,50 ha,
 - zieleńce -                            55,20 ha,
 - zieleń uliczna -                  138,90 ha,
 - zieleń na cmentarzach -    193,87 ha.
Celem było uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Na zadania realizowane w tym zakresie, wydatkowano środki finansowe na:

2. Utrzymanie zieleni na cmentarzach - 771 478 zł. 
3. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 1 506 838 zł.

Klasyfikacja wydatków:
  - rozdział : 90004

Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych 1 100 000 1 099 901 100,0

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

  1. prowadzenie sprzedaży drewna pochodzącego z cięć w lasach
      zakładanie i prowadzenie poletek żerowych dla zwierzyny dziko żyjącej w lasach,
  2. hodowla lasu (szkółkarstwo, zalesianie sztuczne, odnowienie naturalne, pielęgnacja 
      upraw i młodników oraz drzewostanów młodszych klas wieku),
  3. ochrona  lasu przed szkodnikami i chorobami,                                                  
  4. ochrona przeciwpożarowa lasu,                                                                       
  5. ochrona i grodzenie upraw leśnych,                                                                                         

  7. turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie lasu,                                                                        
  8. drogi leśne - naprawa i wyrównanie nawierzchni gruntowych,
  9. materiały i narzędzia,
10. prace porządkowe terenów leśnych (likwidacja dzikich wysypisk). 

Klasyfikacja wydatków:
  - rozdział : 90004

Ogół czynności związanych z  konserwacją lasów komunalnych wykonanych w roku budżetowym, to:

  6. ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych i biologicznych w dokumentach
      obowiązującego planu  urządzania gospodarstwa leśnego,                                                                    

Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzenia 
lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu, z uwzględnieniem między innymi
następujących celów:
 - zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki
   życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,
 - ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne
   fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych,
 - produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów
   ubocznego użytkowania lasu.

Do podstawowych zadań gminy należy prowadzenie bieżącej konserwacji i utrzymanie zieleni w parkach
i zieleńcach miejskich, inwestycji, modernizacji oraz remontów obiektów zieleni miejskiej.
Zadanie to realizowane jest przez Zakład Usług Komunalnych, który realizuje, m.in.. zadania związane
z utrzymaniem i konserwacją zieleni wysokiej i niskiej, zieleńców, trawników i użytków ekopozytywnych
o łącznej powierzchni          530,47 ha, w tym:

1. Bieżącą konserwację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej (parki zieleńce) - 2 230 196 zł.

Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie na obszarze 
2 780,17 ha lasów komunalnych.



Wyszczególnienie Plan po 
zmianach Wykonanie Wsk.%

Wspólny Las- Wspólna Europa 165 000 145 453 88,2
Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Klasyfikacja wydatków:
  - rozdział : 90004

Transgraniczna infrastruktura turystyczna-
ekologiczne zagospodarowanie polany leśnej 
Głębokie 228 000 0 0,0
Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Klasyfikacja wydatków:
  - rozdział : 90004

Nadzór nad lasami nie stanowiącymi
własności Skarbu Państwa 1 000 1 000 100,0

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Klasyfikacja wydatków:
  - rozdział : 02002

OGÓŁEM UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW 
ZIELONYCH 6 002 514 5 754 866 95,9

Działania obejmowały nadzór i kontrolę nad wyrębem drzew, sprawowanie kontroli nad zakładaniem upraw 
leśnych, pielęgnację i ochronę lasu na powierzchni 65 ha.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach starosta (w miastach na prawach powiatu prezydent) sprawuje 
nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych 
w granicach miasta Szczecin.
Celem szczegółowym jest zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, 
warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Wydatki stanowiące wkład własny Gminy  -  34 064 zł, wykonano w 85,2 % (projekt został dofinansowany 
również ze środków GFOŚiGW - 18 582 zł).
Niewykonanie wydatków do wysokości planu, wynika z tańszego wykonawstwa usług, przetarg 
rozstrzygnięty w kwocie niższej niż zakładano.

Wydatki na projekt pn. ,,Transgraniczna infrastruktura turystyczna - ekologiczne zagospodarowanie
polany leśnej Głębokie w Szczecinie", projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Inicjatywy 
Wspólnotowej Interreg IIIA. Projekt ma na celu zaadaptowanie terenu polany leśnej w Lasku Arkońskim
w Szczecinie na cele rekreacji sportowej i aktywnego wypoczynku. 
Realizacja projektu nastąpi w 2006 r. Z przyczyn formalnych Urząd Wojewódzki nie podpisał umowy 
grantowej, której zawarcie zaplanowano na kwiecień 2005 r.

Wydatki na projekt "Wspólny Las - Wspólna Europa" Polsko Niemiecka Edukacja Przyrodnicza
w Euroregionie Pomerania, współfinansowanego przez Unię Europejską - wydatki na oznakowanie
i zagospodarowanie ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej przy ul. Miodowej w Szczecinie, tj.: usługi wydawnicze 
(przewodnik nt. ścieżki w ilości 1850 szt., materiały warsztatowe, seminaryjne, mapy,
plakaty - 50 szt.), oznakowanie ścieżki - 14 sztuk plansz graficznych, tłumaczenie na język niemiecki 
przewodnika, materiałów seminaryjnych i warsztatowych oraz treści tablic zainstalowanych na ścieżce, usługi 
przewozowe, gastronomiczne oraz zakwaterowanie uczestników, obsadzenie krzewami oraz drzewami 
liściastymi i iglastymi ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej. 
Finansowanie programu ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej -  111.389 zł, 
wykonano w 89,1 %. 


