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WSTĘP

Już po raz drugi mam zaszczyt przedstawić Państwu Raport o Stanie Gminy Miasta 
Szczecin. Niniejszy dokument wypełnia obowiązek wynikający z art. 28aa ustawy 
o samorządzie gminnym i ma przede wszyskim za zadanie podsumować działalność 
naszego samorządu w roku poprzednim. 

Przygotowując Raport o Stanie Gminy, podobnie jak w roku ubiegłym, skupiliśmy 
się na realizacji strategii, programów, uchwał Rady Miasta oraz budżetu obywatel-
skiego, prezentując stan w tym zakresie za rok 2019. Zachowując schemat i strukturę 
z poprzedniego Raportu, nie tylko dokonaliśmy niezbędnych aktualizacji, ale także 
wzbogaciliśmy go o nowe elementy. Pojawienie się dodatkowych treści jest głównie 
następstwem dyskusji o stanie miasta za rok poprzedni, a także zmian w dokumen-
tach programowych mających wpływ na funkcjonowanie miasta w roku 2019. Tym 
samym, w odpowiedzi  na sugestie Radnych Rady Miasta Szczecin, zostały m.in. 
opisane działania Powiatowego Urzędu Pracy, stan realizacji założeń strategii marki, 
czy też inwestycje oświatowe. Wśród programów przedstawionych po raz pierwszy 
warto także wspomnieć o Planie Adaptacji do Zmian Klimatu, Projekcie „Samodziel-
ni” – opisującym działania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także 
zadaniach z Zakresu Ochrony Zdrowia.

Wyrażam nadzieję, że Raport o Stanie Gminy Miasta Szczecin za rok 2019 będzie dla 
Państwa cennym materiałem informacyjnym i analitycznym, który stanie się podstawą 
do dyskusji na temat funkcjonowania,  kondycji i przyszłości naszego miasta. 

Zachęcając do zapoznania się z materiałem zawartym w Raporcie, liczę na Państwa 
opinie i zapraszam do dalszej współpracy na rzecz rozwoju Szczecina.

Piotr Krzystek

Prezydent  Miasta Szczecin
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I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. DEMOGRAFIA

Szczecin w 2019 r. był zamieszkiwany przez 402,1 tys. osób z czego 52,5% stanowiły kobiety, 
a 47,5% mężczyźni, co klasyfikuje miasto na 7 pozycji w Polsce.1  Liczba mieszkańców Szcze-
cina z roku na rok jest nieznacznie niższa – średnioroczne tempo spadku populacji miasta 
w latach 2015-2019 wyniosło 0,22%. Według 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 2050 r. już tylko przez 340 tys. osób.

Liczba mieszkańców Szczecina w latach 2015-2019

Według danych meldunkowych USC z ostatnich trzech lat, jasno wynika, że systematycznie 
maleje grupa osób w wieku produkcyjnym (18-65 lat), a wzrost grupy osób po 65 roku życia 
jest kilkukrotnie większy niż grupy mieszkańców w wieku 0-18 lat.

1 Dane GUS – stan na 30.06.2019 r.

Zgodnie z danymi Urzędu Stanu Cywilnego z ostatnich czterech lat Szczecin cały czas 
odnotowuje niewielki przyrost naturalny – w 2019 r. współczynnik przyrostu naturalnego 
wyniósł 1,02‰ i był wyższy o 0,39‰  niż w roku poprzednim. 

Liczba urodzeń i zgonów w latach 2016-2019 
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Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem ogólnopolskim, które dotyczy również stolicy 
Pomorza Zachodniego. W odniesieniu do Szczecina prognozy GUS zakładają, że udział osób 
w wieku produkcyjnym w całkowitej populacji do 2040 r. obniży się nieznacznie (o niecały 
punkt procentowy), lecz już na koniec kolejnej dekady spadnie do najniższego w najnowszej 
historii miasta poziomu 55,7%. Warto jednak zauważyć, że w ostatnich latach dostrzegalny jest 
wzrost liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym. Na tę pozytywną tendencję bez 
wątpienia mają wpływ programy i działania wspierające rodzinę, zarówno te ogólnopolskie, 
jak i miejskie (np. Szczeciński Bon Opiekuńczy).   

Prognozowana  struktura ludności Szczecina wg grup wiekowych

Ludność Szczecina wg wieku i płci w latach 2017 - 2019
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od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Największą reprezentację posiadały dwie grupy 
wiekowe – osoby w wieku około 35 lat oraz 65 lat.  

 

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%. 

 

Pod względem powierzchni Szczecin zajmuje trzecie miejsce w kraju, za Warszawą  
i Krakowem, cechując się równocześnie znacznie niższą gęstością zaludnienia niż wszystkie 
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Zgodnie z rejestrem meldunkowym prowadzonym przez Wydziała Spraw Obywatelskich 
liczba osób z zagranicy przebywających w Szczecinie (pobyt stały i czasowy) w ciągu 
ostatnich dwóch lat zwiększyła się prawie dwukrotnie, wynosząc na koniec 2019 r. 6225 
osób. Zdecydowaną większość tych osób stanowią obywatele Ukrainy (65%). Warto także 
podkreślić, że są to głównie osoby w wieku produkcyjnym i młodszym (osoby powyżej 
65 roku życia stanowią jedynie 4%). Wśród cudzoziemców przebywających w Szczecinie 
przeważają mężczyźni (59%).

Obcokrajowcy zameldowani Szczecinie  w latach 2017-2019

Liczba obcokrajowców w Szczecinie
wg posiadanego obywatelstwa 

(stan na 31.12.2019 r.) 
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Pod względem powierzchni (301 km2) Szczecin zajmuje trzecie miejsce w kraju, za Warszawą 
i Krakowem, cechując się równocześnie znacznie niższą gęstością zaludnienia niż wszystkie 
polskie miasta z większą populacją. Ta dysproporcja między liczbą ludności a 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. 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. Wpływa 
także negatywnie na bieżące koszty funkcjonowania miasta np. wodociągów i kanalizacji, 
komunikacji miejskiej, a także na łatwy dostęp do szkół i obiektów kultury. Między innymi 
z tego względu w interesie miasta jest rewitalizacja śródmieścia i przygotowanie atrakcyjnych 
zachęt dla osób, które chciałyby wzmocnić swoją obecnością znaczenie tego obszaru 
Szczecina i zahamować  rozrost peryferyjnych obszarów stolicy Pomorza Zachodniego.  

1.2. RYNEK PRACY I GOSPODARKA LOKALNA

Sytuacja na szczecińskim rynku pracy uległa w ostatnich latach zdecydowanej poprawie, 
zarówno pod względem bezrobocia rejestrowanego, jak i przeciętnego poziomu wyna-
grodzeń. W grudniu 2019 r. stopa bezrobocia wyniosła 2,4% i był to najniższy poziom 
zarejestrowany po transformacji ustrojowej. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Szczecinie w latach 2015-2019
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Pod względem powierzchni Szczecin (301 km2) zajmuje trzecie miejsce w kraju, za Warszawą  
i Krakowem, 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 niezurbanizowane). 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. Wpływa także negatywnie na 
bieżące koszty funkcjonowania miasta np. wodociągów i kanalizacji, komunikacji miejskiej, 
a także na łatwy dostęp do szkół i obiektów kultury. Między innymi z tego względu w interesie 
miasta jest rewitalizacja śródmieścia i przygotowanie atrakcyjnych zachęt dla osób, które 
chciałyby wzmocnić swoją obecnością znaczenie pierwotnej tkanki miejskiej w Szczecinie 
i zachamować tym samym rozrost peryferyjnych obszarów stolicy Pomorza Zachodniego.   

1.2. RYNEK PRACY I GOSPODARKA LOKALNA 

Sytuacja na szczecińskim rynku pracy uległa w ostatnich latach zdecydowanej poprawie, zarówno 
pod względem bezrobocia rejestrowanego, jak i przeciętnego poziomu wynagrodzeń. W 2019 r. 
utrzymywał się wyjątkowo niski poziom bezrobocia, w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego 
w Szczecinie wyniosła 2,4%. Był to najniższy poziom bezrobocia zarejestrowany po transformacji 
ustrojowej. 
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pracownika, który może nie tylko wybierać wśród wielu różnych propozycji pracy, ale także 
skuteczniej negocjować lepsze warunki płacy. Zjawisko, które jest korzystne dla osób 
poszukujących pracy stwarza problemy przedsiębiorcom z wielu branż, dla których zdobycie 
i utrzymanie odpowiednich pracowników 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. 
W 2019 r. wielu lokalnych przedsiębiorców posiłkowało się pracownikami z zagranicy, 
szczególnie z Ukrainy, bez których, na chwilę obecną,  trudno sobie wybrazić funkcjonowanie 
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Utrzymujący się niski stan bezrobocia decyduje o tym, że obecny rynek pracy jest korzyst-
ny dla pracownika, który może nie tylko wybierać wśród wielu różnych propozycji pracy, 
ale także skuteczniej negocjować lepsze warunki płacy. Zjawisko, które jest korzystne dla 
osób poszukujących pracy, stwarza problemy przedsiębiorcom z wielu branż, dla których 
zdobycie i utrzymanie odpowiednich pracowników 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. W 2019 r. wielu lokalnych przedsiębiorców posiłkowało się pracownikami 
z zagranicy, szczególnie z Ukrainy, bez których, na chwilę obecną,  trudno sobie wybrazić 
funkcjonowanie lokanej gospodarki, realizację inwestycji i sprawne funkcjonowanie wielu 
obszarów miasta. Oceniając jednak obecny poziom bezrobocia trzeba zdawać sobie 
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Równolegle do spadku stopy bezrobocia, na szczecińskim rynku pracy miał miejsce 
systematyczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto, które w 2019 r. w sektorze 
przedsiębiorstw wyniosło 5 230,19 zł, tj. o 6,7% więcej niż w roku poprzednim2 i o 2,9 % 
wyższe niż średnia w Polsce.

2 Dane GUS za I półrocze 2019 r.

sprawę, że ze względu na przewidywane przez ekonomistów spowolnienie gospodarki, 
jakie może mieć miejsce w niedalekiej przyszłości, poziom bezrobocia może ponownie 
wzrosnąć, tak jak miało to miejsce po ogólnoświatowym kryzysie finansowym w 2008 r. 
Pandemia koronawirusa z jaką się zmagamy w 2020 r. z pewnością  doprowadzi do po-
ważnych zmian na lokalnym rynku pracy i zgodnie z obecnymi prognozami istnieje realna 
obawa, że bezrobocie w Szczecinie może zauważalnie wzrosnąć.       

 Stopa bezrobocia rejestrowanego w Szczecinie w latach 2000 -2009

Okres I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2019 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 

2018 3,3 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6

2017 4,8 4,8 4,6 4,3 4,3 4,1 3,8 3,8 3,8 3,4 3,3 3,1

2016 7,0 7,0 6,7 6,3  6,0 5,6 5,4 5,3 5,0 4,7 4,7 4,7

2015  9,5  9,2 9,0 8,8  8,3  8,0  7,7 7,6  7,4 7,2 7,0 6,8

2014 11,1 11,2 11,1 10,8 10,5 10,1  9,8 9,7  9,7 9,5  9,5 9,3

2013 11,6 11,7 11,6 11,5 11,3 11,1 10,7 10,5 10,6 10.4 10,6 10,6

2012 10,4 10,7 10,8 10,7 10,5 10,4 10,4 10,5 10,7 10,8 10,9 11,0

2011 10,2 10,5 10,7 10,3 10,1 9,8 9,8 9,7 9,7 9,6 9,7 9,9

2010 9,2 9,8 9,9 9,7 9,6 9,4 9,2 9,2 9,1 9,3 9,4 9,7

2009 5,3 5,8 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6 7,0 7,2 7,6 8,5

2008 6,6 6,4 5,9 5,3 5,0 4,5 4,4 4,3 4,1 4,0 4,0 4,3

2007 11,8 11,7 11,3 10,6 10,1 9,3 8,9 8,4 8,1 7,4 7,1 6,5

2006 14,3 14,2 14,1 13,8 13,5 13,1 12,8 12,7 12,5 12,1 11,9 11,8

2005 15,5 15,6 15,6 15,3 15,0 14,6 14,5 14,5 14,4 14,2 14,2 14,1

2004 16,7 16,8 16,5 16,5 16,3 16,0 15,9 15,7 15,6 15,5 15,4 15,3

2003 15,8 16,1 16,1 15,9 15,7 15,6 15,7 15,7 15,7 15,6 15,7 16,2

2002 12,1 12,4 12,6 12,9 12,9 13,3 13,5 14,2 14,4 14,4 14,5 14,7

2001 8,9 9,1 9,4 9,6 9,7 9,9 10,1 10,2 10,4 10,5 10,7 11

2000 6,3 6,7 6,9 6,9 7,2 7,1 7,2 7,5 7,7 7,8 7,9 8,4
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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. 
Na podstawie wyliczeń portalu Expander za IV kwartał 2019 r. gdzie wzięto pod uwagę 
średnie wynagrodzenie netto w poszczególnych miastach oraz medianę cen mieszkań 
(35-60 m2), oszacowano, że na zakup mieszkania o wielkości 50 m2 w Szczecinie potrzeb-
ne są 82 średnie pensje netto. Wynik ten daje nam wysokie 3 miejsce wśród 12 dużych 
polskich miast.
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przedsiębiorstw wyniosło 5 230,19 zł, tj. o 6,7% więcej niż w roku poprzednim. 2 
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Szczecin wśród dużych polskich miast wyróżnia się wysokim udziałem mikro i małych 
przedsiębiorstw w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. W grudniu 2019 r. było w Szczecinie 
69163 podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON (108 podmiotów więcej 
niż w 2018 r.) Zjawisku temu towarzyszy również niewielka liczba dużych przedsiębiorstw (60 
podmiotów  zatrudniających powyżej 250 osób). Charakterystyczne 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 I półroczu 2019 r. wyniósł 375,1 mln zł i był o 12,9% wyższy niż przed rokiem. W porówna-
niu z analogicznym okresem poprzedniego roku większość podstawowych wskaźników 
ekonomiczno-finansowych uległa poprawie. 

Wartość mienia komunalnego Miasta Szczecin wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosila 
39 441 816 735 PLN
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1.3. INFORMACJE O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO

Wartość netto majątku Miasta Szczecin

L.p.  Wyszczególnienie Stan na 31.12.2019 r [PLN] Struktura  [%]

I. AKTYWA TRWAŁE 39 138 678 413 99,23

1. Rzeczowe aktywa trwałe 37 688 605 157 95,55

2. Pozostałe aktywa trwałe 1 450 073 256 3,68

II. AKTYWA OBROTOWE 303 138 322 0,77

MAJĄTEK OGÓŁEM 39 441 816 735 100

Przedsiębiorstwa w rejestrze REGON wg rodzaju działalności 
w I półroczu 2019 r.  (dane GUS)

Przedsiębiorstwa w rejestrze REGON wg klas wielkości w 2019 r. (dane GUS)
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Lp. Wyszczególnienie
Stan na

31.12.2018 r.
[PLN]

Stan na
31.12.2019 r.

[PLN]

Zmiana
wartości

[4-3]

Dyna-
mika 
[%]

Struk-
tura 

udziału
[%]

1 2 3 4 5 6 7

I Środki trwałe 37 580 612 223 36 736 921 834 -843 690 389 97,8 97,47

1. Grunty 34 471 777 144 33 579 280 738 -892 496 406 97,4 89,09

2.
Budynki, lokale 
i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

2 975 534 614 3 009 951 501 34 416 887 101,2 7,9

3. Urządzenia tech-
niczne i maszyny 78 359 260 69 288 026 -9 071 234 88,4 0,18

4. Środki transportu 32 312 018 56 641 782 24 329 764 175,3 0,15

5. Inne środki trwałe 22 629 187 21 759 787 -869 400 96,2 0,06

II
Środki trwałe 
w budowie 
(inwestycje) 

653 092 358 951 683 323 298 590 965 145,7 2,53

III

Zaliczki na środki 
trwałe  
w budowie 
(inwestycje)

0 0 0 0,0 0,0

 
Razem rzeczowe 
aktywa  
trwałe

38 233 704 581 37 688 605 157 -545 099 424 98,6 100,0

Wartość  rzeczowych aktywów trwałych  Miasta ogółem wg stanu na 31.12.2019 r.

Wartość pozostałych aktywów trwałych  Miasta ogółem wg  
stanu na 31.12.2019 roku

Lp. Wyszczególnienie
Stan na 

31.12.2018 r. 
[PLN]

Stan na 
31.12.2019 r.

[PLN] 

Zmiana
wartości

(4-3)

Dyna-
mika
[%]

Struk-
tura

udzia-
łu [%]

1 2 3 4 5 6 7

I Wartości niematerialne  
i prawne 18 306 028 17 946 552 -359 476 98,0 1,24

III Należności długotermi-
nowe 10 719 949 9 261 716 -1 458 233 86,4 0,64

III Długoterminowe aktywa  
finansowe 1 436 587 358 1 422 864 988 -13 722 370 99,0 98,12

1. Akcje i udziały 1 436 587 358 1 422 864 988 -13 722 370 99,0 98,12

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 1 465 613 335 1 450 073 256 -15 540 079 98,9 100,0
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Mienie komunalne Miasta Szczecin na dzień 31.12.2019 r.:

l Powierzchnia gruntów komunalnych – 104 113 122 m2 
 w tym:
 – w granicach administracyjnych miasta Szczecin – 104 056 956 m2 
 – poza granicami administracyjnymi miasta Szczecin – 56 166 m2 
l Powierzchnia dróg – 4 178 530 m2 
w tym:
 – drogi gminne – 2 139 530 m2  
 – drogi powiatowe – 2 039 000 m2

l Gmina  Miasto Szczecin posiada akcje  i  udziały  w  25  spółkach prawa handlowe-
go, których wartość po uwzględnieniu odpisów aktualizacyjnych stanowi na dzień 
31.12.2019 r. 1 422 864 987,69 PLN ( tj. 1 463 855 111,69 PLN – wartość udziałów, 40 
990 124,00 PLN  – wartość odpisów aktualizujących ).

l Majątek miejski powierzony jednostkom ochrony zdrowia i opieki społecznej  
stanowi wartość 155 638 424 PLN wg stanu na 31.12.2019 r. W porównaniu do roku 
ubiegłego wartość majątku ogółem uległa zwiększeniu o 19 446 441 PLN.

l Zadania własne gminy oraz powiatu w zakresie oświaty i wychowania realizuje 
148 jednostek (nie uwzględnia niepublicznych jednostek oświaty). Majątek placówek 
oświaty i wychowania wg stanu na 31.12.2019 r. stanowi wartość 337 622 196 PLN  i jest 
mniejszy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 1 080 854 PLN.

l Zadania gminne i powiatowe z zakresu kultury realizuje 12 instytucji. Wartość majątku 
będąca w dyspozycji jednostek kultury stanowi kwotę 74 966 013 PLN. W porównaniu 
do stanu na 31.12.2018 r. nastąpił wzrost o 5 430 244 PLN.

l Wartość majątku będąca w dyspozycji ośrodków sportu, rekreacji i rehabilitacji stanowi 
kwotę 237 831 418 PLN. W porównaniu do stanu na 31.12.2018 r. nastąpiło tu zwięk-
szenie o kwotę 731 693 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące mienia komunalnego znajdują się w Informacji o stanie 
mienia komunalnego Miasta Szczecin – edycja 2020.3 

3
 http://bip.um.szczecin.pl/files/051D924F0F5540F99D37B63A1744DF02/mienie-2019.pdf

II.  INFORMACJE FINANSOWE

2.1. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN 

Budżet Miasta Szczecin na 2019 rok został uchwalony w dniu 22 stycznia 2019 roku 
uchwałą Nr III/67/19 Rady Miasta Szczecin. Rok 2019 zamknął się deficytem w wysoko-
ści 282,4 mln zł, przy planowanym deficycie 420,6 mln zł. Realizacja planu dochodów 
ukształtowała się na poziomie 2 638,8 mln zł, co stanowi prawie 100% planowanych 
rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesiono w wysokości 2 921,2 mln zł, tj. 95% 
planu rocznego.



13

SZCZECIN | 2019 RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SZCZECIN

Dochody w latach 2016-2019 

Dochody
Dochody budżetu Miasta w 2019 roku wyniosły 2 638,8 mln zł i w porównaniu do roku 
poprzedniego wzrosły o 350 mln zł, co dało realizację planu na poziomie prawie 100%. 

Wyszczególnienie Plan (w zł) Wykonanie (w zł) Realizacja planu

Dochody 2 639 868 777 2 638 846 857 99,96%

Wydatki 3 060 513 398 2 921 216 511 95,45%

Wynik -420 644 621 -282 369 654 67,13%

 

Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2019 r. 
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Podstawowe dane budżetowe w 2019 r. 

Wyszczególnienie Plan  
(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

Realizacja              
planu 

Dochody 2 639 868 777 2 638 846 857 99,96% 

Wydatki 3 060 513 398 2 921 216 511 95,45% 

Wynik -420 644 621 -282 369 654 67,13% 
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Grupa dochodów Plan (w zł) Wykonanie(w zł) Realizacja 
planu

Udziały w dochodach budżetu 
państwa (PIT, CIT) 668 131 903 678 864 661 101,6%

Dotacje 486 729 825 483 325 733 99,3%

Subwencje 471 689 334 471 689 334 100,0%

Dochody podatkowe 302 830 100 305 249 945 100,8%

Wpływy z opłat 295 340 491 289 525 427 98,0%

Dochody z majątku gminy 136 269 329 154 287 655 113,2%

Pozostałe dochody  
(w tym środki UE) 100 799 260 76 682 938 76,1%

Dochody bieżące 2 461 790 242 2 459 625 693 99,9%

Dochody – realizacja planu w 2019 roku

Dochody bieżące – realizacja planu w 2019 roku

Dochody bieżące  – struktura wykonania w 2019 r.

Wyszczególnienie Plan  
(w zł)

Wykonanie 
(w zł)

Realizacja  
planu

Dochody bieżące 2 461 790 242 2 459 625 693 99,91%

Dochody majątkowe 178 078 535 179 221 164 100,64%

Dochody ogółem 2 639 868 777 2 638 846 857 99,96%

 

Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2019 r. 
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Najwyższe dochody (27,6%) Miasto uzyskało z udziałów w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa (PIT i CIT). Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest Udział w podatku 
dochodowym od osób fizycznych (PIT). Drugą, co do wielkości wpływów, grupę dochodów 
stanowiły Dotacje, ich wysoki udział 19,7% w dochodach bieżących jest efektem dotacji na 
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+, która w 2019 roku wyniosła 266,8 mln 
zł, tj. 55% wszystkich otrzymanych dotacji. Trzecią pozycją, pod względem wielkości wpływów, 
w omawianym okresie były Subwencje przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 19,2% 
dochodów bieżących. Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu Subwencji 
oświatowej, która wyniosła w 2019 roku 460,3 mln zł. Istotną grupą wpływów bieżących są 
dochody podatkowe, których poziom w 2019 roku wyniósł 305,2 mln zł, tj. 12,4% dochodów 
bieżących. Wiodącą pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości, z wykonaniem na 
poziomie 247,4 mln zł.  

Dochody majątkowe 
Dochody majątkowe budżetu Miasta w 2019 roku stanowiły 7% dochodów ogółem i wyniosły 
179,2 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 100,6%. 

Dochody majątkowe – realizacja planu w 2019 roku 

Grupa dochodów Plan  
(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

Realizacja 
planu 

Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych 127 970 821 114 312 111 89,3% 

Dochody z majątku gminy 43 530 749 54 080 013 124,2% 

Dotacje 6 576 965 10 826 965 164,6% 

Dochody majątkowe 178 078 535 179 221 164 100,6% 

Udziały w 
dochodach 

budżetu państwa 
(PIT, CIT)

27,6%

Dotacje
19,7%Subwencje

19,2%

Dochody 
podatkowe

12,4%

Wpływy z opłat
11,8%

Dochody z 
majątku gminy

6,3%

Pozostałe 
dochody (w tym 

środki UE)
3,1%

Dochody bieżące - struktura wykonania w 2019 r.

Dochody bieżące
W ogólnej kwocie dochodów, wpływy bieżące stanowiły 93% i wyniosły 2.459,6 mln 
zł, tj. o 248,3 mln zł więcej niż w roku poprzednim.
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Najwyższe dochody (27,6%) Miasto uzyskało z udziału w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa (PIT i CIT). Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest 
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Drugą co do wielkości wpływów 
grupę dochodów stanowiły Dotacje. Ich wysoki udział 19,7% w dochodach bieżących jest 
efektem dotacji na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+, która w 2019 
roku wyniosła 266,8 mln zł, tj. 55% wszystkich otrzymanych dotacji. Trzecią pozycją, pod 
względem wielkości wpływów, w omawianym okresie były Subwencje przekazywane 
z budżetu państwa, które stanowiły 19,2% dochodów bieżących. Największe wpływy w tej 
grupie odnotowano z tytułu Subwencji oświatowej, która wyniosła w 2019 roku 460,3 mln 
zł. Istotną grupą wpływów bieżących są dochody podatkowe, których poziom w 2019 
roku wyniósł 305,2 mln zł, tj. 12,4% dochodów bieżących. Wiodącą pozycją w tej grupie 
jest podatek od nieruchomości, z wykonaniem na poziomie 247,4 mln zł. 

Dochody majątkowe
Dochody majątkowe budżetu Miasta w 2019 roku stanowiły 7% dochodów ogółem i wy-
niosły 179,2 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 100,6%.

Dochody majątkowe – realizacja planu w 2019 roku

Dochody majątkowe – struktura wykonania w 2019 r.

Grupa dochodów Plan (w zł) Wykonanie (w zł) Realizacja planu

Środki ze źródeł  
pozabudżetowych  

i innych

127 970 821 114 312 111 89,3%

Dochody z majątku gminy 43 530 749 54 080 013 124,2%

Dotacje 6 576 965 10 826 965 164,6%

Dochody majątkowe 178 078 535 179 221 164 100,6% 

Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2019 r. 
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Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych  
w wysokości 114,3 mln zł, co dało 63,8% łącznych dochodów majątkowych. Największe wpływy 
w tej grupie stanowiły Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z wykonaniem na 
poziomie 111,1 mln zł i realizacją planu w 95%. Wykonanie Dochodów z majątku gminy 
wyniosło w 2019 roku 54,1 mln zł (124% realizacji planu), tj. o 25,9 mln zł więcej niż w 
analogicznym okresie roku poprzedniego. Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze 
Sprzedaży gruntów na własność w wysokości 22,7 mln zł. 

Wydatki 
Wydatki budżetu Miasta w 2019 roku wykonano na poziomie 2 921,2 mln zł (realizacja planu 
w 95%) i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 377,3 mln zł  

Wydatki – realizacja planu w 2019 roku 

Wyszczególnienie Plan  
(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

Realizacja 
planu 

Wydatki bieżące 2 318 938 686 2 240 465 453 96,62% 

Wydatki majątkowe 741 574 712 680 751 058 91,80% 

Wydatki ogółem 3 060 513 398 2 921 216 511 95,45% 

 
Wydatki bieżące 
W 2019 roku wydatki bieżące stanowiły 77% wydatków ogółem i wyniosły 2 240,5 mln zł, 
tj. o 268,3 mln zł więcej niż w 2018 roku. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich 
strukturę przedstawia poniższa tabela. 

 

Środki ze źródeł 
pozabudżetowych         

i innych
63,8%

Dochody                
z majątku gminy

30,2%

Dotacje
6,0%

Dochody majątkowe - struktura wykonania w 2019 r.
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Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych 
w wysokości 114,3 mln zł, co dało 63,8% łącznych dochodów majątkowych. Największe 
wpływy w tej grupie stanowiły Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z wykona-
niem na poziomie 111,1 mln zł i realizacją planu w 95%. Wykonanie Dochodów z majątku 
gminy wyniosło w 2019 roku 54,1 mln zł (124% realizacji planu), tj. o 25,9 mln zł więcej niż 
w analogicznym okresie roku poprzedniego. Największe wpływy w tej grupie uzyskano 
ze Sprzedaży gruntów na własność w wysokości 22,7 mln zł.

Wydatki
Wydatki budżetu Miasta w 2019 roku wykonano na poziomie 2 921,2 mln zł (realizacja 
planu w 95%) i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 377,3 mln zł

Wydatki bieżące
W 2019 roku wydatki bieżące stanowiły 77% wydatków ogółem i wyniosły 2 240,5 mln zł, 
tj. o 268,3 mln zł więcej niż w 2018 roku. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz 
ich strukturę przedstawia poniższa tabela.

Sfera wydatków Plan (w zł) Wykonanie 
(w zł)

Realizacja 
planu

Edukacja i nauka 761 673 881 738 555 365 97,0%

Pomoc społeczna  
i ochrona zdrowia 603 054 833 592 806 746 98,3%

Transport i komunikacja 295 608 573 287 278 090 97,2%

Gospodarka komunalna 186 816 436 182 038 613 97,4%

Zarządzanie strukturami  
samorządowymi 115 539 686 113 991 729 98,7%

Gospodarka mieszkaniowa 88 256 029 83 901 484 95,1%

Kultura fizyczna,  
turystyka i rekreacja 62 111 852 60 048 179 96,7%

Finanse i różne rozliczenia 59 736 574 39 066 511 65,4%

Kultura i ochrona dziedzictwa  
kulturowego 59 397 072 59 308 909 99,9%

Pozostałe sfery wydatków 86 743 750 83 469 827 96,2%

Razem 2 318 938 686 2 240 465 453 96,6%

Wydatki – realizacja planu w 2019 roku

Wydatki bieżące – realizacja planu w 2019 roku

Wyszczególnienie Plan 
(w zł)

Wykonanie 
(w zł)

Realizacja 
planu

Wydatki bieżące 2 318 938 686 2 240 465 453 96,62%

Wydatki majątkowe 741 574 712 680 751 058 91,80%

Wydatki ogółem 3 060 513 398 2 921 216 511 95,45%
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Wydatki bieżące - struktura wykonania w 2019 r. 

Największą część wydatków bieżących stanowi Edukacja i nauka (33%). W 2019 roku 
na realizację zadań oświatowych wydano 738,6 mln zł. W porównaniu do analogicznego 
okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 75 mln zł. Było to spo-
wodowane  zwiększeniem liczby uczniów w szkołach podstawowych wynikającym m.in. 
z wprowadzenia od 1.09.2017 r. ośmioletnich szkół podstawowych. Wzrost wydatków 
na edukację wynikał również z wdrożenia podwyżek dla pracowników pedagogicznych 
i niepedagogicznych. Kolejną sferą co do wielkości, jest Pomoc społeczna i ochrona 
zdrowia. W 2019 roku na realizację zadań w tej sferze wydano 592,8 mln zł. W porównaniu 
z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił tu wzrost o 120 mln zł, spowodowany 
przede wszystkim wprowadzoną zmianą do Programu 500+, zgodnie z którą od lipca 2019 
roku programem objęte zostały wszystkie dzieci. Na zadania w sferze Transport i komuni-
kacja, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 12,8%, wydano w 2019 roku 287,3 mln 
zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie 
wydatków o 31,6 mln zł, co wynika przede wszystkim ze zmiany ilości pracy przewozowej, 
zwiększenia stawek przewozowych za 1 wozokilometr dla spółek autobusowych „Dąbie” 
i „Klonowica” oraz z  rozszerzenia obszaru miasta objętego usługą „Transport na żądanie”. 
Istotną sferą, z udziałem 8,1% w wydatkach bieżących, jest Gospodarka komunalna. 
W 2019 roku na zadania komunalne wydano 182,0 mln zł. W porównaniu z analogicznym 
okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o 13,4 mln zł, który głównie 
dotyczy zadania „Gospodarka odpadami” 
w związku ze wzrostem cen odbioru odpadów, większą ilością odebranych odpadów, 
wyższymi kosztami utrzymania Ekoportów, większą ilością obsługiwanych koszy ulicznych 
oraz większymi wydatkami poniesionymi na usuwanie odpadów komunalnych z miejsc 
nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja tzw. dzikich wysypisk).

Wydatki majątkowe
W 2019 roku wydatki majątkowe stanowiły 23% wydatków ogółem i wyniosły 680,8 mln 
zł, tj. o 109,0 mln zł więcej niż w roku poprzednim. 

 

Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2019 r. 
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Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych  
w wysokości 114,3 mln zł, co dało 63,8% łącznych dochodów majątkowych. Największe wpływy 
w tej grupie stanowiły Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z wykonaniem na 
poziomie 111,1 mln zł i realizacją planu w 95%. Wykonanie Dochodów z majątku gminy 
wyniosło w 2019 roku 54,1 mln zł (124% realizacji planu), tj. o 25,9 mln zł więcej niż w 
analogicznym okresie roku poprzedniego. Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze 
Sprzedaży gruntów na własność w wysokości 22,7 mln zł. 

Wydatki 
Wydatki budżetu Miasta w 2019 roku wykonano na poziomie 2 921,2 mln zł (realizacja planu 
w 95%) i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 377,3 mln zł  

Wydatki – realizacja planu w 2019 roku 

Wyszczególnienie Plan  
(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

Realizacja 
planu 

Wydatki bieżące 2 318 938 686 2 240 465 453 96,62% 

Wydatki majątkowe 741 574 712 680 751 058 91,80% 

Wydatki ogółem 3 060 513 398 2 921 216 511 95,45% 

 
Wydatki bieżące 
W 2019 roku wydatki bieżące stanowiły 77% wydatków ogółem i wyniosły 2 240,5 mln zł, 
tj. o 268,3 mln zł więcej niż w 2018 roku. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich 
strukturę przedstawia poniższa tabela. 
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i innych
63,8%

Dochody                
z majątku gminy

30,2%

Dotacje
6,0%

Dochody majątkowe - struktura wykonania w 2019 r.
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Wydatki majątkowe – realizacja planu w 2019 roku

Wydatki majątkowe – struktura wykonania w 2019 roku

Sfera wydatków Plan (w zł) Wykonanie (w zł) Realiza-
cja planu

Transport i komunikacja 275 879 991 251 280 516 91,1%

Edukacja i nauka 129 350 343 128 229 756 99,1%

Gospodarka komunalna 88 087 528 81 761 357 92,8%

Gospodarka mieszkaniowa 78 724 054 76 023 718 96,6%

Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja 66 036 826 59 369 122 89,9%

Kultura i ochrona dziedzictwa kultu-
rowego 28 900 643 28 051 602 97,1%

Ład przestrzenny i gospodarka nie-
ruchomościami 21 438 899 13 856 692 64,6%

Zarządzanie strukturami samorzą-
dowymi 17 626 970 15 984 560 90,7%

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 15 289 530 13 706 636 89,6%

Pozostałe sfery wydatków 20 239 928 12 487 099 61,7%

Razem 741 574 712 680 751 058 91,8%

 

Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2019 r. 
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Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 680,8 mln zł dało realizację planu w 91,8%. 
Na realizację planu inwestycyjnego wpływają głównie: 
- przedłużające się procedury przetargowe, spowodowane m.in. koniecznością ich unieważniania 

w związku z wysokimi cenami oferowanymi przez wykonawców; 
- konieczność wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej; 
- zmiany w harmonogramach rzeczowo – finansowych realizowanych inwestycji. 
Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2019 rok.4  

Procedura przygotowywania projektu budżetu na 2020 rok 
W maju 2019 roku, zgodnie z obowiązującą procedurą budżetową, rozpoczęto prace nad 
przygotowaniem projektu budżetu Miasta na 2020 rok. Proces ten odbywał się w warunkach 
spowolnienia gospodarczego, jaki przewidywały prognozy Banku Światowego oraz prognozy 
rządowe. Dodatkowo dokonane zostały zmiany systemowe zmniejszające potencjalne wpływy 
i powodujące wzrost wydatków bieżących. W związku z tym Prezydent Miasta podjął decyzję 
o zastosowaniu w procesie planowania szczególnych procedur ostrożnościowych, aby utrzymać 
program inwestycyjny, który umożliwia dalszy rozwój Miasta. 

Planowanie budżetu na 2020 rok, głównie z uwagi na wprowadzone w 2019 roku i kontynuowane 
w roku 2020 zmiany w systemie podatkowym, których skutek obliczono na utratę ok. 90 mln 
wpływów, odbywało się z zachowaniem szczególnej dyscypliny finansowej. I tak w budżecie na 
2020 rok uwzględniono: 
- zmniejszenie wydatków z tytułu oszczędności w bieżącym funkcjonowaniu Miasta 

(ok. 23 mln zł);  
- zwiększenie wpływów z tytułu egzekucji zwrotu należności z budżetu Państwa za zadania 

zlecone oraz z tytułu kosztów poniesionych w związku z reformą oświaty (ok. 65 mln zł);  

 
4 http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131193.asp 
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Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 680,8 mln zł dało realizację planu 
w 91,8%. Na realizację planu inwestycyjnego wpływają głównie:
– przedłużające się procedury przetargowe, spowodowane m.in. koniecznością ich 

unieważniania w związku z wysokimi cenami oferowanymi przez wykonawców;
– konieczność wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej;
– zmiany w harmonogramach rzeczowo – finansowych realizowanych inwestycji.

Szczegółowe informacje dotyczące finansów miasta znajdują się w sprawozdaniu z reali-
zacji budżetu za 2019 rok.4 

4
 http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131193.asp
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Procedura przygotowywania projektu budżetu na 2020 rok
W maju 2019 roku zgodnie z obowiązującą procedurą budżetową, rozpoczęto prace nad 
przygotowaniem projektu budżetu Miasta na 2020 rok. Proces ten odbywał się w warun-
kach spowolnienia gospodarczego, jaki przewidywały prognozy Banku Światowego oraz 
prognozy rządowe. Dodatkowo dokonane zostały zmiany systemowe zmniejszające po-
tencjalne wpływy i powodujące wzrost wydatków bieżących. W związku z tym Prezydent 
Miasta podjął decyzję o zastosowaniu w procesie planowania szczególnych procedur 
ostrożnościowych, aby utrzymać program inwestycyjny, który umożliwia dalszy rozwój Miasta.

Planowanie budżetu na 2020 rok, głównie z uwagi na wprowadzone w 2019 roku i konty-
nuowane w roku 2020 zmiany w systemie podatkowym, których skutek obliczono na utratę 
ok. 90 mln wpływów, odbywało się z zachowaniem szczególnej dyscypliny finansowej. 
I tak w budżecie na 2020 rok uwzględniono:
– zmniejszenie wydatków z tytułu oszczędności w bieżącym funkcjonowaniu Miasta (ok. 23 

mln zł); 
– zwiększenie wpływów z tytułu egzekucji zwrotu należności z budżetu Państwa za zadania 

zlecone oraz z tytułu kosztów poniesionych w związku z reformą oświaty; 
– zwiększenie wpływów z tytułu regulacji opłat za świadczone usługi komunalne (ok. 37 mln 

zł); 
– zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku (ok. 58 mln zł).
Jednocześnie o ok. 840 mln zł, zmniejszone zostały nakłady na program inwestycyjny 
2020-2024, w wyniku czego Miasto zmuszone było do rezygnacji z 17 zadań oraz przed-
stawienia planu inwestycyjnego na lata 2020-2024 na poziomie 2,6 mld zł (w tym na rok 
2020 opiewającego na 1 074,5 mln zł.)

Projekt budżetu Miasta na 2020 rok (z uwzględnieniem powyższych założeń) został 
przedłożony Radzie Miasta w dniu 15 listopada 2019 roku. W dniu 26 listopada 2019 roku 
na sesji Rady Miasta uchwalono Budżet Miasta na 2020 rok (uchwała Nr XII/411/19 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 roku).

2.2. REALIZACJA  SZCZECIŃSKIEGO 
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

W 2019 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w ramach budżetu obywatelskiego, 
wyłaniające inwestycje przeznaczone do realizacji w 2020 r. (SBO 2020). W tej edycji SBO 
zgłoszonych zostało 199 projektów. Propozycje mieszkańców poddane były weryfikacji 
formalnej  i merytorycznej. Na jej podstawie odrzucono 77 projektów, a 122 trafiło na listę 
do głosowania. W związku ze zmianą zasad przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu 
Obywatelskiego zadania podzielone były na ogólnomiejskie oraz lokalne. W ramach pro-
jektów lokalnych z terytorium Miasta wyodrębniono 22 obszary. Każdy z mieszkańców 
dysponował 5 głosami: 2 na projekty ogólnomiejskie i 3 na projekty lokalne. Po przepro-
wadzeniu głosowania do realizacji wybrano 2 projekty ogólnomiejskie i 27 projektów 
lokalnych. Całkowity budżet SBO 2020 wynosił 12 mln 720 tys. zł. SBO 2020  odnotował 
widoczny i znaczący wzrost zaangażowania mieszkańców w życie lokalnej społeczności. 
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1. Łączna ilość osób biorących udział w głosowaniu (tylko ważne karty):
 SBO 2019 – 21 291 osób
 SBO 2020 – 30 164 osób  -  wzrost o 29%
2. Łączna ilość ważnie oddanych głosów:
 SBO 2019 – 61 727 głosów
 SBO 2020 – 141 415 głosów
3. Łączna ilość głosów nieważnych:
 SBO 2019 – 8 829 głosów (tj. 12,5% wszystkich głosów)
 SBO 2020 – 6 101 głosów (tj. 4,14% wszystkich głosów)
4. Nabór:
 SBO 2019 – 173 zgłoszonych projektów 
 SBO 2020 – 199 zgłoszonych projektów
5. Na liście do głosowania:
 SBO 2019 – 110 projektów
 SBO 2020 – 122 projekty
6. Do realizacji skierowano:
 SBO 2019 – 13 projektów
 SBO 2020 – 29 projektów. 

Realizacja budżetu obywatelskiego – SBO 2020
Raport z głosowania:
– ogólna liczba głosujących – 30 164,
– liczba głosujących papierowo – 583,
– liczba głosujących elektronicznie – 29 581,
– ogólna liczba głosów – 141 415,
– liczba głosów papierowych – 2 506,
– liczba głosów elektronicznych – 138 909.
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Realizacja budżetu obywatelskiego – SBO 2020 
Raport z głosowania: 
- ogólna liczba głosujących – 30 164, 
- liczba głosujących papierowo – 583, 
- liczba głosujących elektronicznie – 29 581, 
- ogólna liczba głosów – 141 415, 
- liczba głosów papierowych – 2 506, 
- liczba głosów elektronicznych – 138 909. 
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Realizacja SBO 2019 (stan na 31 stycznia 2020 r.)

L.p. Nazwa projektu Stan realizacji

1.

ŚCIEŻKA OKÓLNA ASFALTO-
WA DO JAZDY NA ROLKACH, 
WROTKACH NA TERENIE 
BOISKA SPORTOWEGO 
W „BŁĘKITNEJ” POMORZA-
NY

 Projekt w trakcie realizacji.

2.
OŚWIETLENIE ŚCIEŻKI SPA-
CEROWEJ PRZY JEZIORZE 
SŁONECZNYM 

Uzyskano pozwolenie na budowę. Po wykonaniu 
przez Enea szafki przyłączeniowej, zlecone zostaną 
roboty budowlane.

3. RÓŻANA FONTANNA Uzyskano pozwolenie na budowę , trwają ustalenia 
dotyczące zakresu zadania.

4. LAPIDARIUM W PARKU DO-
BROSĄSIEDZKIM Zrealizowano

5. SKATEPARK CHEŁMINEK Trwają prace projektowe.

6.
ŁAWKI „LEŻAKI” NA TERENIE 
KĄPIELISKA ARKONKA I PAR-
KU KASPROWICZA

Uzyskano wstępne wytyczne konserwatorskie 
odnośnie możliwych lokalizacji i ilości elementów 
(ławek - leżaków) dla parku. Informacje posłużą 
projektantowi do sporządzenia analiz przestrzenno-
-kompozycyjnych do dokumentacji projektowej.

7.

ROZBUJAJMY SZCZECIN - 
HAMAKI MIEJSKIE W PARKU 
ŻEROMSKIEGO I W  PARKU 
KASPROWICZA

Uzyskano wstępne wytyczne konserwatorskie doty-
czące możliwych lokalizacji i ilości elementów (hama-
ków) dla parku. Informacje posłużą projektantowi do 
sporządzenia analiz przestrzenno-kompozycyjnych  
do dokumentacji projektowej. 

8.

INSTALACJA ARTYSTYCZNA 
UPAMIĘTNIAJĄCA POSTAĆ 
KRZYSZTOFA JARZYNY 
ZE SZCZECINA –SZEFA 
WSZYSTKICH SZEFÓW, 
IKONY POPKULTURY

Zadanie jest w trakcie realizacji. Został przygotowany 
regulamin konkursu na projekt instalacji artystycznej 
na terenie Łasztowni. Obecnie nadal trwa oczekiwa-
nie na uzyskanie zgód w zakresie praw autorskich 
i wykorzystania wizerunku fikcyjnej postaci od Edwar-
da Linde – Lubaszenko – odtwórcy roli Krzysztofa 
Jarzyny ze Szczecina i Olafa Linde – Lubaszenko 
– reżysera filmu „Poranek Kojota”.

9. PARK WARSZEWO-POD-
BÓRZ

Rozstrzygnięto przetarg na realizację II etapu Parku 
Warszewo-Podbórz. Po analizie ofert zdecydowano 
o zwiększeniu budżetu na ten projekt i wyborze wy-
konawcy. Na zrealizowanie prac przyszły wykonawca 
będzie miał 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

10.

CIĄG PIESZO-ROLKOWO-
-ROWEROWY WOKÓŁ 
JEZIORA GOPLANY - PRZE-
DŁUŻENIE ISTNIEJĄCEJ 
TRASY WOKÓŁ KĄPIELISKA 
ARKONKA

Podpisano umowę na wykonawstwo.

11. ALEJKA REKREACYJNO-PIK-
NIKOWA „HOŻANKA”

Położono masę bitumiczną na całej powierzchni, 
postawiono altanę. Ze względu na remont ul. Hożej 
poczekać muszą prace związane z połączeniem 
wjazdu z nową nakładką bitumiczną  i chodnikiem, 
oraz prace związane z zamknięciem nawierzchni 
w miejscach łączeń i usunięcia nierówności.

12.
BUDOWA BOISKA PRZY 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ 
SZKOLE MUZYCZNEJ

Wydano postanowienie 
o uzupełnienie dokumentów

13. EDUKACYJNY PLAC ZABAW Zrealizowano
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Projekty SBO zrealizowane w 2019 r.: 

1. Freedom Szczecin – najlepszy plac zabaw  
w mieście (edycja 2018)

3. Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną 
nawierzchnią przy ul. Nehringa 69 (edycja 2018)

5. #Szczecin – wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia (edycja 2018).

2. Edukacyjny plac zabaw (edycja 2019)

4. Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia 
w Parku Żeromskiego (edycja 2018),
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3. Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69 
(edycja 2018), 

 
 

4. Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego (edycja 2018), 
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5. #Szczecin – wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego 
zdjęcia (edycja 2018). 

 

 
III. INFORMACJE O REALIZACJI STRATEGII, POLITYK, 
PROGRAMÓW, PROJEKTÓW 
3.1. STRATEGIA MARKI MIASTA - SZCZECIN FLOATING GARDEN 2050  

W 2007 roku Miasto podjęło decyzję o przygotowania długofalowej strategii zarządzania marką. 
Proces obejmował przygotowanie strategii marki miasta pn. Szczecin Floating Garden 2050 
Project, wraz z katalogiem Identyfikacji Wizualnej Marki. Strategia, której głównym motywem 
była wizja zrównoważonego rozwoju miasta, jako ekologicznej nadwodnej metropolii, która nie 
musi przytłaczać i ma być miejscem dobrym do życia, jest nadal aktualna. 

Decyzja o rozpoczęciu tego procesu, po części wynikała ze zmian zachodzących w polskich 
samorządach, które w tym czasie rozpoczynały budowanie swoich marek i promowanie siebie na 
tle innych regionów. Tym samym Szczecin stał się jednym z miast – pionierów, które w sposób 
profesjonalny i przemyślany podeszło do budowy swojej nowej marki. Twórcy marki nie chcieli 
skupić się jedynie na tradycyjnej budowie wizerunku, składającego się z palety barw, hasła czy 
logotypu, dlatego też głównym założeniem przyświecającym budowie marki Miasta, było 
spojrzenie na miasto całościowo, należało przeanalizować jego tożsamość, największe walory 
i atuty. Idąc tym tropem, spojrzano na Szczecin dosłownie z „lotu ptaka” i wówczas ukazało się 
to, co niewidoczne na pierwszy rzut oka i właściwie niedostępne dla dużej grupy odbiorców. 
Dostrzeżony został ogromny potencjał naturalny, którym niewątpliwie po dziś dzień 
charakteryzuje się stolica Pomorza Zachodniego. Duża (zajmująca ponad połowę całego 
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III.  INFORMACJE  O  REALIZACJI  STRATEGII,  
POLITYK,  PROGRAMÓW,  PROJEKTÓW

3.1.  Strategia marki miasta 
 – Szczecin Floating Garden 2050 

W 2007 roku Miasto podjęło decyzję o przygotowaniu długofalowej strategii zarządzania 
marką. Proces obejmował przygotowanie strategii marki miasta pn. Szczecin Floating Gar-
den 2050 Project, wraz z katalogiem Identyfikacji Wizualnej Marki. Strategia, której głównym 
motywem była wizja zrównoważonego rozwoju miasta, jako ekologicznej nadwodnej me-
tropolii, która nie musi przytłaczać i ma być miejscem dobrym do życia, jest nadal aktualna.
Decyzja o rozpoczęciu tego procesu, po części wynikała ze zmian zachodzących w polskich 
samorządach, które w tym czasie rozpoczynały budowanie swoich marek i promowanie 
siebie na tle innych regionów. Tym samym Szczecin stał się jednym z miast – pionierów, 
które w sposób profesjonalny i przemyślany podeszło do budowy swojej nowej marki. 

Twórcy marki nie chcieli skupić się jedynie na tradycyjnej budowie wizerunku, składającego 
się z palety barw, hasła czy logotypu, dlatego też głównym założeniem przyświecającym 
budowie marki Miasta, było spojrzenie na miasto całościowo, należało przeanalizować 
jego tożsamość, największe walory i atuty. W wyniku takiego podejścia dostrzeżony został 
ogromny potencjał naturalny, którym niewątpliwie po dziś dzień charakteryzuje się stolica 
Pomorza Zachodniego. Duża (zajmująca ponad połowę całego terytorium) ilość zieleni 
(parki, lasy, puszcze, skwery etc.) oraz wody (liczne kanały, rzeki, rozlewiska, jeziora etc.) 
stanowiły niespotykane nigdzie indziej bogactwo naturalne, na którym postanowiono 
oprzeć założenia nowobudowanej marki Szczecina. Tym samym postanowiono, by po-
przez wykorzystanie przyrodniczego bogactwa tego regionu stworzyć ideę zielonego, 
pływającego ogrodu przyszłości określaną mianem Szczecin Floating Garden 2050. 
Budowę ostatecznego wyglądu marki Miasta Szczecin, poprzedziły badania, które miały 
wskazać, w jaki sposób jest postrzegane samo miasto oraz pokazać, które z jego cech 
należą do najmocniejszych. 

W wyniku badań ustalono, że naturalne walory miasta są niewątpliwie jedną z jego naj-
bardziej pozytywnych stron. Dodatkowo, respondenci wskazywali również na młodość, 
chęć rozwoju i możliwość zdobywania nowych doświadczeń. Wyniki tych badań niejako 
wskazały kierunek, w którym należało iść, by stworzyć nową, jedyną w swoim rodzaju 
markę Szczecina. W trakcie procesu określono bazowe elementy strategii tj.
– Wizja: Floating Garden.
– Misja: Szczecin połączy w  sobie dynamikę i kreatywność metropolii oraz przestrzeń 

i spokój miejsca przyjaznego ludziom i naturze - nowoczesna metropolia nie musi przy-
tłaczać.

– Cel: Celem marki Szczecin jest podźwignięcie siebie i całego regionu oraz zajęcie 
mocnej, centralnej pozycji w Pomeranii.
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Implementacja strategii została podzielona na trzy etapy tj.: 
– etap I – poznaj wizję (2008/2009)
– etap II – zobacz wizję (2010-2015)
– etap III – dotknij wizję (2015+) 
Od roku 2015 miasto realizuje ostatni etap wdrażania strategii, który pozwala mieszkań-
com oraz turystom odwiedzającym Szczecin na doświadczanie w rzeczywistym świecie 
nowatorskiej wizji Szczecina. W ciągu ostatnich 10 lat pomysł, który miał wyróżnić stolicę 
Pomorza Zachodniego na tle innych polskich samorządów, z roku na rok jest coraz mocniej 
wdrażany w życie, a co za tym idzie coraz bardziej widoczny w przestrzeni publicznej. Dzieje 
się to nie tylko za sprawą takich działań jak na przykład stosowanie spójnego Systemu  
Identyfikacji Wizualnej, do którego zaliczane są między innymi tabliczki z nazwami ulic, czy 
też różnorodne elementy graficzne, lecz również dzięki realizacji kolejnych inwestycji, dzięki 
którym nasze Miasto z roku na rok staje się pełną życia, dynamiczną metropolią, która słynie 
z innowacyjnych rozwiązań architektonicznych, a także stała się największym i najlepszym 
w regionie centrum naukowym, kulturalnym oraz gospodarczym. Wizja Szczecin Floating 
Garden zakłada, że ma być to swoista wielosektorowa modernizacja całości Miasta czy też 
gruntowna przebudowa tkanki miejskiej. By tego dokonać, konieczne było zrealizowanie 
kilku kluczowych inwestycji z punktu widzenia podniesienia atrakcyjności miasta – zarówno 
dla mieszkańców, jak również inwestorów oraz turystów.

Już na samym początku wdrażania trzeciego etapu strategii marki Miasta Szczecin („dotknij 
wizję”) zrealizowany został jeden z kluczowych punktów manifestu marki mówiący o tym, 
że miasto musi posiadać obiekt architektoniczny, który swoją klasą i nowatorstwem zwróci 
uwagę całej Europy.  Mowa tu o budynku Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza, który 
w 2015 roku został uznany najlepszym obiektem europejskiej architektury. Nieustannie 
realizowane są projekty, dzięki którym Szczecin staje się miastem coraz bardziej ekologicz-
nym (budowa i uruchomienie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów – Eco 
Generator), otwartym (duże inwestycje drogowe, przebudowa głównych arterii Szczecina), 
czy też zwróconym w stronę wody (rewitalizacja nadodrzańskich bulwarów, budowa no-
woczesnego portu jachtowego North East Marina).W realizację wizji wpisują się również 
takie działania jak realizacja ujednoliconego pod względem wizualnym, architektonicznym 
i konstrukcyjnym Systemu Informacji Miejskiej (SIM), sukcesywna wymiana taboru komu-
nikacji miejskiej (tramwaje niskopodłogowe, autobusy niskoemisyjne i hybrydowe) oraz 
uspójnianie brandigu wykorzystującego kolory marki. 

W myśl idei, że miasto ma być przyjazne dla jego mieszkańców  zrewitalizowano część 
parków i placów, tak by stały się miejscami wypoczynku (np. plac Jakuba Wójka, pl. Park 
Majowe) stare baseny przeciwpożarowe zostały przebudowane na fontanny (pl. Zwy-
cięstwa, pl. Janiny Szczerskiej). W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców stworzono 
system do zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu miasta tzw. Alert Szczecin. Nie 
brakuje również działań związanych z poprawą atrakcyjności Szczecina pod względem 
sportowym i kulturalnym (budowa stadionu miejskiego, nowa Hala Widowiskowo-Spor-
towa, basen olimpijski Floating Arena).

Warto również podkreślić, że tylko w minionym, 2019 roku wydano łącznie 408 pozwo-
leń na wykorzystanie znaków Miasta takich jak herb czy logotyp. Dodatkowo wykonano 
łącznie 216 tablic z oznaczeniami ulic i nieruchomości, a także 2 tablice, które posłużyły 
do oznakowania miejsc wyjątkowych. 
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Realizacja strategii miasta jest poddawana cyklicznej ewaluacji. Zgodnie z analizą 
benchmarkingową 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 grupie 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 wolnego 
zarówno w przestrzeni miejskiej jak i proponowana przez różnorodne podmioty, jest wyróżnikiem 
naszego Miasta jedną z jego mocnych stron.  

I . I I . I I I . IV.

Szczecin - miasto wysokiej 
jakości życia

Szczecin - miasto 
nowoczesnej, konkurencyjnej 

i innowacyjnej gospodarki

Szczecin – miasto o wysokim 
kapitale intelektualnym

Szczecin – atrakcyjne miasto 
metropolitalne

I.1. I I .1. I I I .1. IV.1.

Ochrona oraz wykorzystanie 
walorów przyrodniczych

Wspieranie rozwoju biznesu 
lokalnego i dopływu inwestycji 
zewnętrznych 

Budowanie kapitału społecznego 
szczecinian, wzrost zaufania 
między ludźmi, poprawa relacji 
Miasto-Obywatel oraz 
pobudzanie aktywności 
społecznej

Intensyfikacja i wzrost 
efektywności współpracy 
międzynarodowej

I .2. I I .2. I I I .2. IV.2.

Rewitalizacja i rozwój przestrzeni 
miejskiej

Podnoszenie innowacyjności 
przedsiębiorstw

Wspieranie rozwoju 
szczecińskiego ośrodka 
naukowego oraz współpracy 
środowisk nauki, gospodarki, 
kultury, sportu oraz lokalnych elit

Poprawa dostępności 
transportowej i układu 
komunikacyjnego miasta

I .3. I I .3. I I I .3. IV.3.

Wspieranie rozwoju efektywnych 
usług społecznych

Zdynamizowanie rozwoju 
turystyki z wykorzystaniem 
zasobów przyrodniczych i 
dziedzictwa historyczno-
kulturowego

Poszerzanie zakresu, dostępności 
i jakości edukacji

Wspieranie rozwoju i 
harmonizacja metropolitalnych 
funkcji Szczecina oraz realizacja 
projektów budujących prestiż 
miasta

Cele strategiczne

Cele operacyjne

Jak pokazuje powyższe, wizja Szczecin Floating Garden 2050 Project z każdym 
rokiem jest sukcesywnie wdrażana, a co za tym idzie coraz bardziej widoczna na 
terenie Miasta. Wszystkie podejmowane działania, nie tylko pozwalają na „dotknię-
cie wizji”, ale również tworzenie nowoczesnej, europejskiej metropolii, która jest 
miejscem dobrym do życia. 

3.2.  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 obo-
wiązująca Strategia Rozwoju Szczecina z perspektywą do 2025 roku (SRS 2025) została 
uchwalona w dniu 19 grudnia 2011 r. (uchwała nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin) 
w następstwie zainicjowanego w 2008 r. i rozbudowanego procesu aktualizacji Strategii 
przyjętej w 2002 r. Dokument ten zweryfikowany i zaakceptowany został przez szczecinian, 
w drodze szeroko zakrojonych konsultacji społecznych i eksperckich. Zaprogramowanie 
długoterminowego i wielokierunkowego rozwoju społeczno-gospodarczego 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:
„Szczecin miastem otwartym i tolerancyjnym, atrakcyjnym miejscem do życia i pra-
cy  – wspólnotą mieszkańców wykorzystującą do trwałego rozwoju dziedzictwo 
kulturowe, walory środowiska przyrodniczego oraz nadbałtyckie i nadodrzańskie 
położenie.” 
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Informacja z realizacji Strategii i Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina przygoto-
wywana jest zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i stanowi syntetyczną 
informację o stopniu realizacji Strategii wraz  z danymi liczbowymi dotyczącymi wykonania 
Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina.  Do analizy realizacji Strategii wykorzystano 
zestaw wskaźników i miary syntetyczne stosowane przy ocenie Strategii. Wartości wskaź-
ników monitorowania poszczególnych celów rozwojowych miasta (i metropolii) zostały 
zebrane z ogólnodostępnych danych, głównie Banku Danych Lokalnych (BDL), do moż-
liwie najświeższych danych.

5 wskaźników strategicznych
Wskaźniki strategiczne stanowią indykatory sytuacji ekonomiczno-społecznej Miasta, są 
informacją o charakterze ogólnym i kierunkowym. Zalicza się do nich: (1) produkt krajowy 
brutto na mieszkańca, (2) średnia długość życia mieszkańców (z rozróżnieniem kobiet 
i mężczyzn), (3) poziom bezrobocia, (4) wydajność pracowników (wartość dodana brutto 
przypadająca na pracującego), (5) średnie wynagrodzenie. Syntetyczny miernik sytuacji 
społeczno-ekonomicznej Miasta, obliczony na postawie tych indykatorów, plasuje Szczecin 
w połowie grupy benchmarkingowej, podobnie jak w latach poprzednich. Miernik syn-
tetyczny odniesiony do średniej dla miast benchmarków wskazuje, że Szczecin, z miarą 
98,1%, jest mniej więcej w połowie swojej grupy (zob. drugi z wykresów poniżej). 

Aby porównywać wskaźnikowo rozwój Szczecina na tle wybranych metropolii należy 
zastosować rozwiązania ekonometryczne zakładające wykorzystanie przyjętej na całym 
świecie metody wzorcowej polskiego ekonomisty – profesora Zdzisława Hellwiga. W dużym 
uproszczeniu konieczne było zunifikowanie danych dotyczących poszczególnych miast, 
a potem wyliczenie poziomu ich rozwoju w odniesieniu do miar wzorcowych.

Wskaźnik rozwoju - wskaźniki strategiczne (m. Hellwiga)

Cząstkowy wskaźnik rozwoju na tle średniej wybranych  miast  
– wskaźniki strategiczne (m. Hellwiga)
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świecie metody wzorcowej polskiego ekonomisty – profesora Zdzisława Hellwiga. W dużym 
uproszczeniu konieczne było zunifikowanie danych dotyczących poszczególnych miast, a potem 
wyliczenie poziomu ich rozwoju w odniesieniu do miar wzorcowych. 
 

 

 
Na czele miast wybranych do analiz porównawczych pozostają Wrocław, Gdańsk i Poznań. 
W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpiła zmiana kolejności tych trzech miast. Na miejscu 
czwartym znajdują się Katowice natomiast pozostałe miasta ujęte w analizie, czyli Lublin, Łódź 
i Bydgoszcz znajdują się analogicznie jak w roku poprzednim.  

Analizując poszczególne wskaźniki strategiczne przyjęte dla Miasta Szczecin i miast 
porównywalnych należy zauważyć, że mierzone nimi zjawiska uległy poprawie w stosunku 
do okresu bazowego. Największa zmiana dotyczy poziomu bezrobocia, które w porównaniu z 
2011 spadło w Szczecinie aż o 66,2%, co określa zmiana z 6,9 do 2,3 w 2018. Jest to jeden z 
najniższych poziomów bezrobocia porównywalny z Wrocławiem (również 2,3%). Najniższy 
poziom bezrobocia notowany jest w Poznaniu (1,3%), a najwyższy w stosunku do innych 
badanych miast – w Lublinie i Łodzi (5,0% i 4,7%). Potwierdza to opinie, że rynek pracodawcy 
ewoluował w ostatnich latach w kierunku rynku pracownika, co przekłada się na odczuwalny 
niedostatek pracowników.  

Znaczący wzrost dotyczy także wysokości średniego wynagrodzenia: 4 780zł (2018), co wobec  
3 564 zł w 2011, oznacza wzrost o ponad 34,1%. Plasuje to Szczecin na poziomie wartości 
średniej w przyjętej grupie. Najwyższe średnie zarobki są w Gdańsku (5 141zł), jak również  
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świecie metody wzorcowej polskiego ekonomisty – profesora Zdzisława Hellwiga. W dużym 
uproszczeniu konieczne było zunifikowanie danych dotyczących poszczególnych miast, a potem 
wyliczenie poziomu ich rozwoju w odniesieniu do miar wzorcowych. 
 

 

 
Na czele miast wybranych do analiz porównawczych pozostają Wrocław, Gdańsk i Poznań. 
W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpiła zmiana kolejności tych trzech miast. Na miejscu 
czwartym znajdują się Katowice natomiast pozostałe miasta ujęte w analizie, czyli Lublin, Łódź 
i Bydgoszcz znajdują się analogicznie jak w roku poprzednim.  

Analizując poszczególne wskaźniki strategiczne przyjęte dla Miasta Szczecin i miast 
porównywalnych należy zauważyć, że mierzone nimi zjawiska uległy poprawie w stosunku 
do okresu bazowego. Największa zmiana dotyczy poziomu bezrobocia, które w porównaniu z 
2011 spadło w Szczecinie aż o 66,2%, co określa zmiana z 6,9 do 2,3 w 2018. Jest to jeden z 
najniższych poziomów bezrobocia porównywalny z Wrocławiem (również 2,3%). Najniższy 
poziom bezrobocia notowany jest w Poznaniu (1,3%), a najwyższy w stosunku do innych 
badanych miast – w Lublinie i Łodzi (5,0% i 4,7%). Potwierdza to opinie, że rynek pracodawcy 
ewoluował w ostatnich latach w kierunku rynku pracownika, co przekłada się na odczuwalny 
niedostatek pracowników.  

Znaczący wzrost dotyczy także wysokości średniego wynagrodzenia: 4 780zł (2018), co wobec  
3 564 zł w 2011, oznacza wzrost o ponad 34,1%. Plasuje to Szczecin na poziomie wartości 
średniej w przyjętej grupie. Najwyższe średnie zarobki są w Gdańsku (5 141zł), jak również  
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Na czele miast wybranych do analiz porównawczych pozostają Wrocław, Gdańsk i Poznań.  
Na miejscu czwartym znajdują się Katowice, natomiast pozostałe miasta ujęte w analizie, 
czyli Lublin, Łódź i Bydgoszcz znajdują się analogicznie jak w roku poprzednim. 

Analizując poszczególne wskaźniki strategiczne przyjęte dla Miasta Szczecin i miast porów-
nywalnych należy zauważyć, że mierzone nimi zjawiska uległy poprawie w stosunku do 
okresu bazowego. Największa zmiana dotyczy poziomu bezrobocia, które w porównaniu 
z 2011 r. spadło w Szczecinie aż o 66,2%, co określa zmiana z 6,9% do 2,3% w 2018 r. Jest 
to jeden z najniższych poziomów bezrobocia porównywalny z Wrocławiem (również 2,3%). 
Najniższy poziom bezrobocia notowany jest w Poznaniu (1,3%), a najwyższy w stosunku 
do innych badanych miast – w Lublinie i Łodzi (5,0% i 4,7%). Potwierdza to opinię, że rynek 
pracodawcy ewoluował w ostatnich latach w kierunku rynku pracownika, co przekłada 
się na odczuwalny niedostatek pracowników.  Sytuacja ta może jednak ulec zmianie na 
skutek pandemii koronawirusa. 

Znaczący wzrost dotyczy także wysokości średniego wynagrodzenia brutto. Zmiana 
z 3564 zł w 2011 r. na 4780 zł stanowi wzrost o 34,1%. Plasuje to Szczecin na poziomie 
wartości średniej w przyjętej grupie. Najwyższe średnie zarobki są w Gdańsku (5 141zł), jak 
również we Wrocławiu (5 047 zł) i w Poznaniu (4 890 zł). Natomiast najniższe w Lublinie  
i Bydgoszczy (4 497 – 4 288 zł). 

Dużą dynamiką charakteryzuje się także PKB per capita, które w analizowanym okresie (lata 
2011-2017) wzrosło w Szczecinie o 26,5%, do poziomu 61 tys. zł.  Nadal bezkonkurencyjny 
jest tu Poznań (103 tys. zł), choć w ramach grupy benchmarkingowej wysoko klasyfikowany 
jest także Wrocław (87 tys. zł). Na dalszych miejscach uplasowały się Gdańsk (75 tys. zł) 
i Katowice (68 tys. zł). Na uwagę zasługuje także utrzymująca się na wysokim poziomie 
wartość dodana brutto w przeliczeniu na 1 pracującego. Szczecin pod względem tej miary 
zalicza się do środkowej triady grupy analizowanych miast. W 2017 wyniosła ponad 123 
tys. zł (od 2011 wzrost o 17,8%).

Cel 1. Szczecin – miasto wysokiej jakości życia

Cząstkowy wskaźnik rozwoju na tle średniej wybranych  miast  
– cel 1 (m. Hellwiga)
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w Wrocławiu (5 047 zł) i w Poznaniu (4 890 zł). Natomiast najniższe w Lublinie  
i Bydgoszczy (4 497 - 4 288 zł).  

Dużą dynamiką charakteryzuje się także PKB per capita, które w analizowanym okresie (2011 
-2017) wzrosło w Szczecinie o 26,5%, do poziomu 61 tys. zł. Niemniej jednak jest to wciąż 
relatywnie niewiele. Nadal bezkonkurencyjny jest Poznań (103 tys. zł), choć w ramach grupy 
benchmarkingowej wysoko klasyfikowany jest także Wrocław (87 tys. zł). Na dalszych miejscach 
uplasowały się Gdańsk (75 tys. zł) i Katowice (68 tys. zł). Na uwagę zasługuje także utrzymująca 
się na wysokim poziomie wartość dodana brutto w przeliczeniu na 1 pracującego. Szczecin pod 
względem tej miary zalicza się do środkowej triady grupy analizowanych miast. W 2017 wyniosła 
ponad 123 tys. zł (od 2011 wzrost o 17,8%). 
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Pierwszy cel strategiczny: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia dotyka m.in. 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 na 3 miejscu, w grupie miast liderów, tuż za 
Lublinem i Wrocławiem. Kolejną grupę miast tworzą Poznań, Bydgoszcz i Katowice, 
a w ostatniej znajdują się Gdańsk i Łódź.  
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w Wrocławiu (5 047 zł) i w Poznaniu (4 890 zł). Natomiast najniższe w Lublinie  
i Bydgoszczy (4 497 - 4 288 zł).  

Dużą dynamiką charakteryzuje się także PKB per capita, które w analizowanym okresie (2011 
-2017) wzrosło w Szczecinie o 26,5%, do poziomu 61 tys. zł. Niemniej jednak jest to wciąż 
relatywnie niewiele. Nadal bezkonkurencyjny jest Poznań (103 tys. zł), choć w ramach grupy 
benchmarkingowej wysoko klasyfikowany jest także Wrocław (87 tys. zł). Na dalszych miejscach 
uplasowały się Gdańsk (75 tys. zł) i Katowice (68 tys. zł). Na uwagę zasługuje także utrzymująca 
się na wysokim poziomie wartość dodana brutto w przeliczeniu na 1 pracującego. Szczecin pod 
względem tej miary zalicza się do środkowej triady grupy analizowanych miast. W 2017 wyniosła 
ponad 123 tys. zł (od 2011 wzrost o 17,8%). 
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Pierwszy cel strategiczny: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia dotyka m.in. 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 na 3 miejscu, w grupie miast liderów, tuż za 
Lublinem i Wrocławiem. Kolejną grupę miast tworzą Poznań, Bydgoszcz i Katowice, a w 
ostatniej znajdują się Gdańsk i Łódź. 

Szczecin jest trzecim pod względem powierzchni miastem w Polsce, zajmując 30 055 ha, 
ustępuje jedynie Warszawie i Krakowowi, jednocześnie pod względem liczby ludności 
znajduje się na 7 pozycji. Powyższe wpływa na relatywnie niską gęstość zaludnienia, 
przez co w mieście możliwe jest zagospodarowanie znacznej powierzchni przez tereny 
zielone i rekreacyjne. Wg najświeższych danych GUS (2018 r.) Szczecin odnotował wzrost 
wskaźnika dot. udziału terenów zielonych w powierzchni Miasta (16,3%), utrzymując je na 
2 pozycji, zaraz za Poznaniem (17,4%). W mieście każdego roku przybywa atrakcyjnych 
terenów zielonych, rewitalizowane są istniejące. Kontynuowane są programy Platan w ra-
mach projektu Klimat dla Zdrowia, który ma na celu poprawę warunków życia i pozytywny 
wpływ na środowisko naturalne w mieście oraz Program zielone podwórka i przedogródki 
poprawiające warunki i estetykę otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem 
tworzenia terenów zielonych.

Szczecin posiada wysoki udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem uzyskując pozycję lidera wśród 
miast benchmarków ze wskaźnikiem 70,4%.
We wskaźniku dot. jakości powietrza ujęto pomiar występujących w mieście zanieczyszczeń,
tj. pyłów, tlenków azotu, benzo(a)pirenu oraz emisji CO2. W tym celu wykorzystano dane 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (najnowsze, dostępne dane GIOŚ na dzień 
złożenia Raportu pochodzą z 2018 r.).  W syntetycznym mierniku analizy benchmarkingowej 
przyjęto średnią arytmetyczną tych 4 rodzajów zanieczyszczeń. Najlepsze wyniki, tj. najniższy 
poziom zanieczyszczeń charakteryzuje Gdańsk, Szczecin, Poznań, Lublin i Łódź. Za nimi 
znajdują się Bydgoszcz i Wrocław, a najwyższy poziom zanieczyszczeń rejestrują Katowice.

Zanieczyszczenie powietrza 
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Szczecin jest trzecim pod względem powierzchni miastem w Polsce, zajmując 30 055 ha ustępuje 
jedynie Warszawie i Krakowowi, jednocześnie pod względem liczby ludności znajduje się na  
7 pozycji. Powyższe wpływa na relatywnie niską gęstość zaludnienia, przez co w Mieście 
możliwe jest zagospodarowanie znacznej powierzchni przez tereny zielone i rekreacyjne. Wg 
najświeższych danych GUS (2018) Szczecin odnotował wzrost wskaźnika dot. udziału terenów 
zielonych w powierzchni Miasta (16,3%), utrzymując je na 2 pozycji, zaraz za Poznaniem 
(17,4%).  W mieście każdego roku przybywa atrakcyjnych terenów zielonych, rewitalizowane są 
istniejące. W tym obszarze w 2019 roku wykonano koncepcję zagospodarowania turystyczno - 
rekreacyjnych kompleksów leśnych: Uroczysko Kupały i Park Leśny Mścięcino. Dokonano 
również nasadzeń drzew w otoczeniu dawnego zajazdu Szmaragd na terenie Parku Leśnego 
Zdroje. Ponadto kontynuowane są programy Platan w ramach projektu Klimat dla Zdrowia, który 
ma na celu poprawę warunków życia i pozytywny wpływ na środowisko naturalne w mieście oraz 
Program zielone podwórka i przedogródki mający na celu poprawę warunków i estetyki otoczenia 
budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych. 

Szczecin posiada wysoki udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem uzyskując pozycję lidera wśród miast 
benchmarków ze wskaźnikiem 70,4%. 

We wskaźniku dot. jakości powietrza ujęto pomiar występujących w mieście zanieczyszczeń, 
tj. pyłów, tlenków azotu, benzo(a)pirenu oraz emisji CO2. W tym celu wykorzystano dane 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (najnowsze, dostępne dane GIOŚ na dzień złożenia 
Raportu pochodzą z 2018 r.).  W syntetycznym mierniku analizy benchmarkingowej przyjęto 
średnią arytmetyczną tych 4 rodzajów zanieczyszczeń. Najlepsze wyniki, tj. najniższy poziom 
zanieczyszczeń charakteryzuje Gdańsk, Szczecin, Poznań, Lublin i Łódź. Za nimi znajdują się 
Bydgoszcz i Wrocław, a najwyższy poziom zanieczyszczeń rejestrują Katowice.  

Zanieczyszczenie powietrza 

 
 

Szczecin od kilku lat, konsekwentnie realizuje działania służące poprawie jakości powietrza. 
Wśród nich na podkreślenie zasługuje kontynuacja programów mających na celu redukcję emisji 
zanieczyszczeń powietrza z zasobów mieszkaniowych - „Program Kawka, etap III” i finansowany 
przez samorząd Szczecina miejski "Program MEWA". W ramach tych programów dotowane są 
przedsięwzięcia polegające na modernizacji systemu ogrzewania tj. na trwałej likwidacji źródeł 
ciepła opalanych materiałem węglowym i montaż w to miejsce źródeł ciepła proekologicznych. W 
2018 r. w ramach realizacji Programu Mewa zlikwidowano 54 szt. pieców/kotłów węglowych 
natomiast w 2019 roku 308. Dodatkowo Miasto stawia na rozwój wykorzystania energii 
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Szczecin od kilku lat konsekwentnie realizuje działania służące poprawie jakości powietrza. 
Wśród nich na podkreślenie zasługuje kontynuacja programów mających na celu reduk-
cję emisji zanieczyszczeń powietrza z zasobów mieszkaniowych - „Program Kawka, etap 
III” i finansowany przez samorząd Szczecina, miejski „Program MEWA”. W ramach tych 
programów dotowane są przedsięwzięcia polegające na modernizacji systemu ogrzewa-
nia tj. na trwałej likwidacji źródeł ciepła opalanych materiałem węglowym i montaż w to 
miejsce źródeł ciepła proekologicznych. W ramach realizacji programu MEWA w latach 
2018-2019 zlikwidowano 362 szt. pieców/kotłów węglowych. Dodatkowo Miasto stawia 
na rozwój wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych 
i zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum miasta poprzez rozwój transportu pu-
blicznego, jego modernizację w kierunku nisko- i zeroemisyjności. Od końca roku 2018 
Szczecin wykorzystuje również drona wyposażonego w czujniki mierzące poziom stęże-
nia w powietrzu szkodliwych substancji: formaldehydu, chlorowodoru czy pyłów PM10 
i PM2,5, które wytwarzane są podczas spalania w piecach niedozwolonych materiałów 
zanieczyszczających powietrze.

Ważna jest również kontynuacja działań w zakresie ekologicznej gospodarki odpadami. 
Pod koniec 2019 roku zakończono buowę dziewiątego już Ekoportu mieszczącego się 
u zbiegu ulic Witkiewicza i Taczaka. 

Wśród obszarów badanych w odniesieniu do jakości życia są także działania na rzecz kultury, 
sportu i rekreacji.  Liczba widzów i słuchaczy teatrów i instytucji muzycznych w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców wynosi w Szczecinie 854 (wzrost wskaźnika do roku 2011 o 76,3%) 
stawiając Szczecin na drugiej pozycji wśród miast z benchmarku. Pozycję lidera zajmują 
Katowice (1315 widzów na 1000 mieszkańców).

Widzowie i słuchacze teatrów oraz instytucji muzycznych na 1000 mieszkańców

Na jakość życia w mieście wpływa także baza turystyczna i sportowa. Finalizowane są 
prace w Centrum Edukacji Ekologicznej w dawnym Zajeździe Szmaragd w Szczecinie. 
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 
całej inwestycyji obejmuje około 363 mln zł. Ponadto powstały Otwarte Strefy Aktywności 
przy pięciu szczecińskich szkołach: SP28 (ul. Piaseczna), SP74 (ul. Seledynowa), SP51 
(ul. Jodłowa), SP42 (ul. Hoża) oraz przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej. 
W każdej Strefie znajdują się: strefa relaksu, siłownia plenerowa, plac zabaw o charakterze 
sprawnościowym, a także strefa street workout, w której znajdziemy wielofunkcyjne urzą-
dzenia do treningu zaprojektowane przez gimnastyków i trenerów.
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Szczecin jest trzecim pod względem powierzchni miastem w Polsce, zajmując 30 055 ha ustępuje 
jedynie Warszawie i Krakowowi, jednocześnie pod względem liczby ludności znajduje się na  
7 pozycji. Powyższe wpływa na relatywnie niską gęstość zaludnienia, przez co w Mieście 
możliwe jest zagospodarowanie znacznej powierzchni przez tereny zielone i rekreacyjne. Wg 
najświeższych danych GUS (2018) Szczecin odnotował wzrost wskaźnika dot. udziału terenów 
zielonych w powierzchni Miasta (16,3%), utrzymując je na 2 pozycji, zaraz za Poznaniem 
(17,4%).  W mieście każdego roku przybywa atrakcyjnych terenów zielonych, rewitalizowane są 
istniejące. W tym obszarze w 2019 roku wykonano koncepcję zagospodarowania turystyczno - 
rekreacyjnych kompleksów leśnych: Uroczysko Kupały i Park Leśny Mścięcino. Dokonano 
również nasadzeń drzew w otoczeniu dawnego zajazdu Szmaragd na terenie Parku Leśnego 
Zdroje. Ponadto kontynuowane są programy Platan w ramach projektu Klimat dla Zdrowia, który 
ma na celu poprawę warunków życia i pozytywny wpływ na środowisko naturalne w mieście oraz 
Program zielone podwórka i przedogródki mający na celu poprawę warunków i estetyki otoczenia 
budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych. 

Szczecin posiada wysoki udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem uzyskując pozycję lidera wśród miast 
benchmarków ze wskaźnikiem 70,4%. 

We wskaźniku dot. jakości powietrza ujęto pomiar występujących w mieście zanieczyszczeń, 
tj. pyłów, tlenków azotu, benzo(a)pirenu oraz emisji CO2. W tym celu wykorzystano dane 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (najnowsze, dostępne dane GIOŚ na dzień złożenia 
Raportu pochodzą z 2018 r.).  W syntetycznym mierniku analizy benchmarkingowej przyjęto 
średnią arytmetyczną tych 4 rodzajów zanieczyszczeń. Najlepsze wyniki, tj. najniższy poziom 
zanieczyszczeń charakteryzuje Gdańsk, Szczecin, Poznań, Lublin i Łódź. Za nimi znajdują się 
Bydgoszcz i Wrocław, a najwyższy poziom zanieczyszczeń rejestrują Katowice.  
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przez samorząd Szczecina miejski "Program MEWA". W ramach tych programów dotowane są 
przedsięwzięcia polegające na modernizacji systemu ogrzewania tj. na trwałej likwidacji źródeł 
ciepła opalanych materiałem węglowym i montaż w to miejsce źródeł ciepła proekologicznych. W 
2018 r. w ramach realizacji Programu Mewa zlikwidowano 54 szt. pieców/kotłów węglowych 
natomiast w 2019 roku 308. Dodatkowo Miasto stawia na rozwój wykorzystania energii 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Szczecin Bydgoszcz Gdańsk Katowice Lublin Łódź Poznań Wrocław

2015 2016 2017 2018



31

SZCZECIN | 2019 RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SZCZECIN

 

Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2019 r. 

 

 35 

Wykrywalność przestępstw w podziale na lata i metropolie 

 
Na jakość życia wpływa również opieka zdrowotna. Szczecin znajduje się w połowie grupy miast 
porównywalnych w zakresie dostępu do usług medycznych (miasto odnotowuje wzrost liczby 
lekarzy na mieszkańca o 24,3 % w stosunku do roku bazowego). W tym obszarze również 
położono nacisk na kontynuowanie udogodnienia dla rodzin i seniorów m.in. w zakresie 
programów: „Szczecin Przyjazny Rodzinie”, „Bon opiekuńczy dla rodziny” oraz „Bon 
opiekuńczy: Alzheimer 75”.  Wg danych GUS (2018) w zakresie wskaźnika dzieci objętych 
opieką w żłobkach Szczecin zajmuje pozycję 6 przed Gdańskiem i Bydgoszczą. Natomiast warto 
odnotować, że w grudniu ubiegłego roku otwarto nowy miejski żłobek „Zając Borówka” na 
osiedlu Wrzosowe Wzgórze, który pomieści 60 dzieci, w tym maluchy z niepełnosprawnościami. 
W 2019 roku kontynuowano także działania mające na celu poprawę dostępności opieki dla dzieci 
do lat 3, które przyczyniły się do uruchomienia dwudziestu trzech nowych niepublicznych form 
opieki, w tym 8 żłobków niepublicznych z 318 miejscami, 3 kluby dziecięce z 52 miejscami, 
12 opiekunów dziennych z 85 miejscami. Jednocześnie, oddano do użytku kolejne miejsca opieki 
w żłobkach publicznych: 120 nowych miejsc w ramach Programu „Maluch+” w Żłobkach 
Publicznych Nr 2, 5, 7, 8. W ramach istniejącej infrastruktury utworzono 96 nowych miejsc w 
Żłobkach Publicznych Nr 2,3 i 6, których uruchomienie nastąpiło w lutym 2020 r.  W ramach 
wsparcia materialnego dla rodziców tzw. „Bon opiekuńczy”, od stycznia do sierpnia 
świadczeniem objęto 580 dzieci, natomiast w okresie od września do grudnia świadczeniem 
objęto 618 dzieci. W zakresie wskaźnika dot. odsetka dzieci w wieku (3-6 lat) objętych 
wychowaniem przedszkolnym Szczecin znajduje się na pozycji 2, tuż za Lublinem i przed 
pozostałymi miastami z benchmarku. 

Cel 2. Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki 
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Wykrywalność przestępstw w podziale na lata i metropolie 

 
Na jakość życia wpływa również opieka zdrowotna. Szczecin znajduje się w połowie grupy miast 
porównywalnych w zakresie dostępu do usług medycznych (miasto odnotowuje wzrost liczby 
lekarzy na mieszkańca o 24,3 % w stosunku do roku bazowego). W tym obszarze również 
położono nacisk na kontynuowanie udogodnienia dla rodzin i seniorów m.in. w zakresie 
programów: „Szczecin Przyjazny Rodzinie”, „Bon opiekuńczy dla rodziny” oraz „Bon 
opiekuńczy: Alzheimer 75”.  Wg danych GUS (2018) w zakresie wskaźnika dzieci objętych 
opieką w żłobkach Szczecin zajmuje pozycję 6 przed Gdańskiem i Bydgoszczą. Natomiast warto 
odnotować, że w grudniu ubiegłego roku otwarto nowy miejski żłobek „Zając Borówka” na 
osiedlu Wrzosowe Wzgórze, który pomieści 60 dzieci, w tym maluchy z niepełnosprawnościami. 
W 2019 roku kontynuowano także działania mające na celu poprawę dostępności opieki dla dzieci 
do lat 3, które przyczyniły się do uruchomienia dwudziestu trzech nowych niepublicznych form 
opieki, w tym 8 żłobków niepublicznych z 318 miejscami, 3 kluby dziecięce z 52 miejscami, 
12 opiekunów dziennych z 85 miejscami. Jednocześnie, oddano do użytku kolejne miejsca opieki 
w żłobkach publicznych: 120 nowych miejsc w ramach Programu „Maluch+” w Żłobkach 
Publicznych Nr 2, 5, 7, 8. W ramach istniejącej infrastruktury utworzono 96 nowych miejsc w 
Żłobkach Publicznych Nr 2,3 i 6, których uruchomienie nastąpiło w lutym 2020 r.  W ramach 
wsparcia materialnego dla rodziców tzw. „Bon opiekuńczy”, od stycznia do sierpnia 
świadczeniem objęto 580 dzieci, natomiast w okresie od września do grudnia świadczeniem 
objęto 618 dzieci. W zakresie wskaźnika dot. odsetka dzieci w wieku (3-6 lat) objętych 
wychowaniem przedszkolnym Szczecin znajduje się na pozycji 2, tuż za Lublinem i przed 
pozostałymi miastami z benchmarku. 

Cel 2. Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki 
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Według danych GUS Szczecin wśród miast porównywanych, jest najbardziej zagrożony 
przestępczością (2557 przestępstw kryminalnych w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców). 
Miasto może natomiast poszczycić się wysokim stopniem wykrywalności przestępstw 
(wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję jest najwyższy 
wśród miast benchmarków).

Wykrywalność przestępstw w podziale na lata i metropolie

Na jakość życia wpływa również opieka zdrowotna. Szczecin znajduje się w połowie grupy 
miast porównywalnych w zakresie dostępu do usług medycznych (miasto odnotowuje 
wzrost liczby lekarzy na mieszkańca o 24,3 % w stosunku do 2011 r). W tym obszarze 
położono również nacisk na kontynuowanie udogodnień dla rodzin i seniorów m.in. pro-
gram: „Szczecin Przyjazny Rodzinie”, „Bon opiekuńczy dla rodziny” oraz „Bon opiekuńczy: 
Alzheimer 75”.  Wg danych GUS (2018) wskaźnik pod względem dzieci objętych opieką 
w żłobkach Szczecin zajmuje pozycję 6, przed Gdańskiem i Bydgoszczą. Warto odnotować, 
że w grudniu ubiegłego roku otwarto nowy miejski żłobek „Zając Borówka” na osiedlu 
Wrzosowe Wzgórze, który pomieści 60 dzieci, w tym maluchy z niepełnosprawnościami. 
W 2019 roku kontynuowano także działania mające na celu poprawę dostępności opie-
ki dla dzieci do lat 3, które przyczyniły się do uruchomienia dwudziestu trzech nowych 
niepublicznych form opieki, w tym 8 żłobków niepublicznych z 318 miejscami, 3 kluby 
dziecięce z 52 miejscami, 12 opiekunów dziennych z 85 miejscami. Jednocześnie, oddano 
do użytku kolejne miejsca opieki w żłobkach publicznych: 120 nowych miejsc w ramach 
Programu „Maluch+” w Żłobkach Publicznych Nr 2, 5, 7, 8. W ramach istniejącej infrastruktury 
utworzono 96 nowych miejsc w Żłobkach Publicznych Nr 2,3 i 6, których uruchomienie 
nastąpiło w lutym 2020 r.  W ramach wsparcia materialnego dla rodziców programem 
„Bon opiekuńczy”, od stycznia do sierpnia objęto 580 dzieci, natomiast w okresie od 
września do grudnia 618 dzieci. Biorąc po uwagę odsetek dzieci (w wieku 3-6 lat) objętych 
wychowaniem przedszkolnym Szczecin znajduje się na pozycji 2, tuż za Lublinem i przed 
pozostałymi miastami z benchmarku.

Cel 2. Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki

Wskaźnik rozwoju (rok obecny) Metoda Hellwiga
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Wskaźniki celu 2: Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki 
stanowią mierniki sytuacji ekonomiczno–gospodarczej Miasta. Obejmują swoim zakresem m.in. 
informacje dotyczące działalności przedsiębiorstw, środków pozyskiwanych z UE oraz turystyki.  

Na tle grupy porównywanych miast wyróżniają się gospodarki Wrocławia, Poznania i Gdańska.  
W połowie rankingu znajdują się Katowice. Szczecin znajduje się w ostatniej grupie porównywanych 
miast. 

Wyróżnikiem Szczecina jest w dalszym ciągu wyjątkowa aktywność gospodarcza mieszkańców 
Szczecina, mierzona liczbą podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców: w 2018 było 
to 1716 firm co plasuje Szczecin na trzeciej pozycji w grupie miast benchmarków. W Szczecinie 
dominują mikrofirmy i małe podmioty gospodarcze. Świadczy o tym poziom nakładów 
inwestycyjnych per capita – od lat najniższy w analizowanej grupie miast (3 tys. zł w 2018).  Z 
kolei nakłady na działalność innowacyjną firm przemysłowych na mieszkańca - na podstawie 
danych GUS dla województwa zachodniopomorskiego, są jednymi z niższych w analizowanej 
grupie (247 zł, co stanowi połowę tego co Wielkopolsce, czy na Dolnym Śląsku, a wszystkich 
deklasuje łódzkie: 1243 zł). 

Tworzenie warunków i klimatu inwestycyjnego, celem pozyskiwania kolejnych inwestorów, jak i 
zachęcania lokalnych przedsiębiorstw do reinwestowania w mieście i regionie jest rolą 
samorządu. Szczecin plasuje się pod tym względem wśród takich miast jak Gdańsk czy Lublin. 
Długofalowym sposobem realizacji tych celów jest na przykład przygotowanie terenów Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Trzebusz i Dunikowo. 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.   

Polski samorząd, z racji uwarunkowań formalnych, w niewielkim stopniu może bezpośrednio 
wpływać na gospodarkę. Większość wysiłków skierowana jest więc na tworzenie klimatu 
przyjaznego przedsiębiorczości i innowacjom. Do takich działań należy kampania marki 
"Zrobione w Szczecinie", czyli promocja produktów i usług lokalnych wyróżniających się 
najwyższą jakością. Celem marki jest wyróżnienie działań kreatywnych, gospodarczych, 
proinwestycyjnych i innowacyjnych na terenie miasta Szczecin, wzmacnianie szczecińskiej 
tożsamości, patriotyzmu lokalnego oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, podniesienie 
jakości produktów i usług oferowanych w mieście, promocja miasta Szczecin oraz szczecińskich 
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Cząstkowy wskaźnik rozwoju na tle średniej wybranych miast - cel 2 
(m. Hellwiga)

Wskaźniki celu 2: Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki 
stanowią mierniki sytuacji ekonomiczno–gospodarczej Miasta. Obejmują swoim zakresem 
m.in. informacje dotyczące działalności przedsiębiorstw, środków pozyskiwanych z UE 
oraz turystyki. 

Na tle grupy porównywanych miast wyróżniają się gospodarki Wrocławia, Poznania i Gdańska. 
W połowie rankingu znajdują się Katowice. Szczecin znajduje się w ostatniej grupie po-
równywanych miast.

Wyróżnikiem Szczecina jest w dalszym ciągu wyjątkowa aktywność gospodarcza miesz-
kańców Szczecina, mierzona liczbą podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców: 
w 2018 r. było to 1716 firm, co plasuje Szczecin na trzeciej pozycji w grupie miast bench-
marków. W Szczecinie dominują mikrofirmy i małe podmioty gospodarcze. Świadczy o tym 
poziom nakładów inwestycyjnych per capita – od lat najniższy w analizowanej grupie miast 
(3 tys. zł w 2018 r.).  Z kolei nakłady na działalność innowacyjną firm przemysłowych na 
mieszkańca - na podstawie danych GUS dla województwa zachodniopomorskiego, są 
jednymi z niższych w analizowanej grupie (247 zł, co stanowi połowę tego co wielkopolsce, 
czy na Dolnym Śląsku i tylko 20% wartości nakładów łódzkiego).

Tworzenie warunków i klimatu inwestycyjnego, celem pozyskiwania kolejnych inwestorów, 
jak i zachęcania lokalnych przedsiębiorstw do reinwestowania w mieście i regionie jest 
rolą samorządu. Szczecin plasuje się pod tym względem wśród takich miast jak Gdańsk 
czy Lublin. Długofalowym sposobem realizacji tych celów jest na przykład przygotowanie 
terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej Trzebusz i Dunikowo. 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.  

Polski samorząd, z racji uwarunkowań formalnych, w niewielkim stopniu może bezpośrednio 
wpływać na gospodarkę. Większość wysiłków skierowana jest więc na tworzenie klimatu 
przyjaznego przedsiębiorczości i innowacjom. Do takich działań należy kampania marki 
„Zrobione w Szczecinie”, czyli promocja produktów i usług lokalnych wyróżniających się 
najwyższą jakością. Celem marki jest wyróżnienie działań kreatywnych, gospodarczych, 
proinwestycyjnych i innowacyjnych na terenie miasta Szczecin, wzmacnianie szczecińskiej 
tożsamości, patriotyzmu lokalnego oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, także 
podniesienie jakości produktów i usług oferowanych w mieście. To również promocja 
Szczecina oraz szczecińskich przedsiębiorców i instytucji, zwiększenie lojalności klientów 
wobec lokalnych produktów i usług oraz zwiększenie prestiżu przedsiębiorców, instytucji 
i innych podmiotów kojarzonych z marką.

Cząstkowy wskaźnik rozwoju na tle średniej wybranych miast - cel 2 
(m. Hellwiga)
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przedsiębiorców i instytucji, zwiększenie lojalności klientów wobec lokalnych produktów i usług 
oraz zwiększenie prestiżu przedsiębiorców, instytucji i innych podmiotów kojarzonych z marką. 

W 2019 roku uruchomiony został również specjalny program Szczecin-Up! wspierający młode, 
innowacyjne przedsiębiorstwa. W ramach nowego programu młodzi przedsiębiorcy mogli 
skorzystać m.in. z bezpłatnego wsparcia mentorów i doradców, dostępu do know-how czy 
specjalistycznych szkoleń i warsztatów. Program był pierwszym tego typu realizowanym 
w województwie zachodniopomorskim. 

Miasto Szczecin osiągnęło 6 pozycję wśród miast benchmarku w zakresie przyciągania kapitału 
zagranicznego, przed Bydgoszczą i Lublinem. Według ostatnich danych GUS (2018) w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym wartość inwestycji zagranicznych wyniosła 
4441 zł. Od wielu lat województwo zachodniopomorskie, a przede wszystkim Szczecin jako 
obszar metropolitalny przyciąga inwestorów ze Skandynawii. Firmy z Północy są trzecią co do 
wielkości grupą przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. W 
Zachodniopomorskiem jednak odpowiadają za prawie połowę inwestycji zagranicznych. W 
stolicy województwa swą siedzibę mają m.in. duńskie 3Shape Poland, Dansk Supermarked, 
Coloplast, KK Wind Solutions, fińskie Tieto i Ramirent oraz szwedzkie Garo.  

W sferze turystyki utrzymała się, obserwowana w poprzednich latach, konkurencja ze strony 
Gdańska i Wrocławia. Tym niemniej Szczecin lokuje się na tym samym poziomie co Poznań, 
zarówno jeśli chodzi o miejsca noclegowe na 1000 mieszkańców: 18 Szczecin, 18 Poznań (2018). 
Co warte podkreślenia podobna sytuacja jest, gdy porównywane są noclegi udzielone turystom 
zagranicznym: 350 tys. w Szczecinie wobec 391 tys. w Poznaniu. W odniesieniu do omawianego 
wskaźnika należy wspomnieć o budowie trzech nowych hoteli: dwóch w nowopowstałym 
kompleksie Posejdon– w czterogwiazdkowym hotelu znajdą się 134 pokoje, w trzygwiazdkowym 
121, by łącznie móc przyjąć ponad 500 gości, a także 3-gwiazdkowego hotelu Arkona na 
Podzamczu.  

 
Cel 3. Szczecin – miasto o wysokim kapitale intelektualnym 
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Wskaźniki celu 3: Szczecin –miasto  o  wysokim  kapitale  intelektualnymstanowią  mierniki  z  
obszaru samorządnościi edukacji. 

Szczecin tak jak w roku ubiegłym, w analizie wskaźnika rozwoju dla Celu 3 zajął 5 pozycję. Tym 
samym wyprzedza takie miasta jak: Łódź, Katowice i Bydgoszcz.  

Nastąpiła poprawa kilku zjawisk opisujących cel 3: 
▪ liczba uczniów w szkołach artystycznych na 10 tys. mieszkańców (25,4), porównywalnie z 

Gdańskiem, Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem. Liderem jest Lublin (aż 39), 
▪ zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych (83,5%), 

podobnie jak w Katowicach i Poznaniu, najwyższa nota w Lublinie (86,8%), 
▪ zdawalność egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących (prawie 88,4%), tak  

jak w Poznaniu i Bydgoszczy. Liderami są Lublin (93,1%), Łódź (91,2%) i Wrocław (90,3%). 

Liczba maturzystów w woj. zachodniopomorskim w latach 2015 – 20195 

 

 
5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
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W 2019 roku uruchomiony został również specjalny program Szczecin-Up! wspierający 
młode, innowacyjne przedsiębiorstwa. W ramach nowego programu młodzi przedsię-
biorcy mogli skorzystać m.in. z bezpłatnego wsparcia mentorów i doradców, dostępu do 
know-how czy specjalistycznych szkoleń i warsztatów. Program był pierwszym tego typu 
realizowanym w województwie zachodniopomorskim.

Miasto Szczecin osiągnęło 6 pozycję wśród miast benchmarku w zakresie przyciągania 
kapitału zagranicznego, przed Bydgoszczą i Lublinem. Według ostatnich danych GUS 
wartość inwestycji zagranicznych (2018 r.) w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wieku pro-
dukcyjnym  wyniosła 4441 zł. Od wielu lat województwo zachodniopomorskie, a przede 
wszystkim Szczecin jako obszar metropolitalny, przyciąga inwestorów ze Skandynawii. 
Firmy z Północy są trzecią co do wielkości grupą przedsiębiorstw z udziałem kapitału za-
granicznego w Polsce. W Zachodniopomorskiem jednak odpowiadają za prawie połowę 
inwestycji zagranicznych. W stolicy województwa swą siedzibę mają m.in. duńskie 3Shape 
Poland, Dansk Supermarked, Coloplast, KK Wind Solutions, fińskie Tieto i Ramirent oraz 
szwedzkie Garo. 

W sferze turystyki utrzymała się, obserwowana w poprzednich latach, konkurencja ze 
strony Gdańska i Wrocławia. Szczecin lokuje się na tym samym poziomie co Poznań jeśli 
chodzi o miejsca noclegowe na 1000 mieszkańców (18 w 2018  r). Co warte podkreślenia, 
podobna sytuacja dotyczy porównania noclegów udzielonych turystom zagranicznym: 350 
tys. w Szczecinie wobec 391 tys. w Poznaniu. W odniesieniu do omawianego wskaźnika 
należy wspomnieć o budowie trzech nowych hoteli: dwóch w nowopowstałym komplek-
sie Posejdon– w czterogwiazdkowym hotelu znajdą się 134 pokoje, w trzygwiazdkowym 
121, by łącznie móc przyjąć ponad 500 gości, a także 3-gwiazdkowego hotelu Arkona na 
Podzamczu. 

Cel 3. Szczecin – miasto o wysokim kapitale intelektualnym

Wskaźnik rozwoju – cel 3 (m. Hellwiga)

Cząstkowy wskaźnik rozwoju na tle średniej wybranych miast  
– cel 3 (m. Hellwiga)
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Wskaźniki celu 3:  Szczecin – miasto  o  wysokim  kapitale  intelektualnym stanowią  mierniki  
z  obszaru samorządnościi i edukacji.

Szczecin, tak jak w roku ubiegłym, w analizie wskaźnika rozwoju dla Celu 3 zajął 5 pozycję. 
Tym samym wyprzedza takie miasta jak: Łódź, Katowice i Bydgoszcz. 

Nastąpiła poprawa kilku zjawisk opisujących cel 3:
– liczba uczniów w szkołach artystycznych na 10 tys. mieszkańców (25,4), porównywalnie 

z Gdańskiem, Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem. Liderem jest Lublin (aż 39),
– zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych 

(83,5%), podobnie jak w Katowicach i Poznaniu, najwyższa nota w Lublinie (86,8%),
– zdawalność egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących (prawie 88,4%), tak 
jak w Poznaniu i Bydgoszczy. Liderami są Lublin (93,1%), Łódź (91,2%) i Wrocław (90,3%).

Przyczyna takiego stanu rzeczy leży przede wszystkim w niekorzystnym trendzie demogra-
ficznym.  Miasto stara się przeciwdziałać tej tendencji realizując działania w ramach progra-
mu Akademicki Szczecin, wsparcia dla studentów i absolwentów w ramach cyklicznych 
programów t.j. Dom dla Studenta, Dom dla Absolwenta, a także stypendiów naukowych 
dla studentów i doktorantów. 

Podobnie jak w latach poprzednich w rankingu uczelni akademickich z 2019 roku najlepiej 
notowaną w skali kraju szczecińską uczelnią był Pomorski Uniwersytet Medyczny, który 
zajął 18 miejsce w zestawieniu ogólnopolskim (awans z poz. 26 w 2018 r.). Na 31 miejscu 
znalazł się Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Szczeciński zajął 
48 pozycję. Wśród grupy porównawczej najbardziej uznanymi ośrodkami edukacyjnymi 
cieszą się głównie uczelnie z Poznania oraz Wrocławia i Gdańska. W powyższym zesta-
wieniu przed Pomorskim Uniwersytetem Medycznym znalazły się 3 ośrodki z Poznania, 3 
z Wrocławia oraz 2 z Gdańska. 
Innym parametrem oceny tego obszaru jest liczba studentów i absolwentów wyższych 
uczelni. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców liczba studentów wyniosła 816 w 2018 
roku. W konsekwencji zmalała też do 190 liczba absolwentów w przeliczeniu na 10 tys. 
mieszkańców. Liderami, podobnie jak w przypadku liczby studentów pozostają Poznań 
i Wrocław. 

Liczba studentów na 10 tys. mieszkańców

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
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Dla porównania na kolejnym wykresie wskazywana jest liczba osób, które zdały egzamin 
maturalny w wybranych województwach. Jak widać niekorzystny, niżowy trend demograficzny 
ma istotny wpływ na liczba zdających maturę.  

Liczba osób, które zdały egzamin 
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Interesujące są także dane o frekwencji w wyborach samorządowych (I tura), która wzro-
sła znacząco od 2014 r. we wszystkich miastach benchmarkach. W Szczecinie w 2018 
roku wyniosła 52%, podobnie jak w Katowicach, Bydgoszczy i Wrocławiu, z najwyższym 
poziomem odnotowanym wśród miast porównywalnych w Gdańsku (60%). 

W tym obszarze badana była aktywność obywatelska mieszkańców mierzona liczbą orga-
nizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych) zarejestrowanych 
w rejestrze REGON. W tym wypadku utrzymuje się spore zaangażowanie mieszkańców 
z niemal stabilnym trendem wzrostowym. 

Organizacje pozarządowe obejmujące fundacje, stowarzyszenia i organizacje 
społeczne zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców
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Przyczyna takiego stanu rzeczy leży przede wszystkim w niekorzystnym trendzie 
demograficznym.  Miasto stara się przeciwdziałać tendencji realizując działania w ramach 
Akademickiego Szczecina, wsparcie dla studentów i absolwentów w ramach cyklicznych 
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REGON. W tym wypadku utrzymuje się spore zaangażowanie mieszkańców z niemal stabilnym 
trendem wzrostowym.  

Organizacje pozarządowe obejmujące fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne 
zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców 

 
Podsumowując, w porównaniu do lidera rankingu, którym jest Poznań z wynikiem  
60,3% Szczecin osiąga wynik: 25,1% co plasuje miasto na 5-tej pozycji. Dobre wyniki w 
benchmarkingu zajęły także Wrocław, Lublin oraz Gdańsk. Za Szczecinem uplasowały się 
natomiast Łódź, Katowice i Bydgoszcz. 
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Podsumowując realizację celu 3 w porównaniu do lidera rankingu, którym jest Poznań 
z wynikiem  60,3% Szczecin osiąga wynik: 25,1% co plasuje miasto na 5-tej pozycji. Dobre 
wyniki w benchmarkingu zajęły także Wrocław, Lublin oraz Gdańsk. Za Szczecinem upla-
sowały się natomiast Łódź, Katowice i Bydgoszcz.

Cel 4. Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne

Wskaźnik rozwoju – cel 4 (m. Hellwiga)
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Czwartą pozycję uzyskała realizacja celu 4: Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne. 
Jest to koncepcja polityki regionalnej, która kładzie większy nacisk na zintegrowane po-
dejście do rozwoju, gdzie obok wiedzy i innowacji, kapitału intelektualnego i sprawnego 
zarządzania strategicznego, wspierany jest rozwój struktur i powiązań sieciowych.

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 metropolii 
znajdujących się  w początkowej fazie rozwoju. W kontekście analiz zrealizowanych na 
zlecenie Komisji Europejskiej dotyczących węzłów miejskich TEN-T, Szczecin sprofilowano 
jako „peryferyjny węzeł miejski w Korytarzu Transportowym Bałtyk-Adriatyk, miasto post-
-przemysłowe,  o większej produktywności usług”, niemniej Szczecin ma status węzła tzw. 
„sieci bazowej” TEN-T (wyższa ranga od drugiego rodzaju sieci tzw. „komplementarnej”). 
W Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym 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 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla SOM oraz Strategia 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Większość zjawisk mierzonych wskaźnikami przyjętymi do oceny celu 4 uległa poprawie 
w porównaniu do roku 2011, znajduje się w pierwszej i drugiej triadzie i dotyczy głównie 
gospodarki oraz części infrastruktury metropolii. Pod względem zamożności (PKB me-
tropolii per capita) metropolia (OF – obszar funkcjonalny) szczecińska plasuje się na 6 
pozycji wśród porównywalnych obszarów metropolitalnych, przed OF Lublina i OF Byd-
goszczy. W porównaniu do roku 2011 PKB per capita w OF Szczecina zwiększył się o 13 
tys. zł, wynosząc w 2018 r. 61 tys. zł. W grupie porównawczej najwyższe PKB na jednego 
mieszkańca wypracował OF Poznania (ponad 103 tys zł).

Cząstkowy wskaźnik rozwoju na tle średniej wybranych miast  
– cel 4  (m. Hellwiga)
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Czwartą pozycję uzyskała realizacja celu 4: Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne. Jest to 
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rozwoju, w ramach którego, obok wiedzy i innowacji, kapitału intelektualnego, sprawnego 
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węzeł miejski w Korytarzu Transportowym Bałtyk-Adriatyk, miasto post-przemysłowe,  
o większej produktywności usług”. Niemniej Szczecin ma status węzła tzw. „sieci bazowej”  
TEN-T (wyższa ranga od drugiego rodzaju sieci tzw. „komplementarnej”). W Szczecińskim 
Obszarze Metropolitalnym 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. Pod względem zamożności (PKB 
metropolii per capita) metropolia (OF – obszar funkcjonalny) szczecińska plasuje się na 6 pozycji 
wśród porównywalnych obszarów metropolitalnych, przed OF Lublina i OF Bydgoszczy. W tych 
okresach PKB per capita w OF Szczecina wyniósł odpowiednio 48 tys. zł oraz 61 tys. zł. 
W grupie porównawczej zdecydowanie dominuje OF Poznania, który wypracował PKP na 
jednego mieszkańca w wysokości ponad 103 tys. zł. 

Powiązana z PKB jest wartość dodana brutto na pracującego. OF Szczecina z wartością na 
poziomie 123 tys. zł plasuje się na 4 pozycji, wyprzedzając metropolie Lublina, Łodzi, Bydgoszczy 
i Gdańska. W grupie najlepszych metropolii znalazły się wrocławska (129 tys. zł), katowicka 
(131 tys. zł) i poznańska (136 tys. zł). 

Podobnie jak w ocenie na poziomie wskaźników strategicznych samych miast, tak i w przypadku 
ich obszarów metropolitalnych, rekordowo niskie jest bezrobocie: OF Szczecina 2,3% i razem 
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Szczecin jako stolica regionu jest także miejscem realizacji projektów wzmacniających jego 
funkcje metropolitalne. Rozpoczęto prace nad kolejnymi dwoma miejskimi inwestycjami: 
Fabryką Wody (Aquapark) oraz gruntowną przebudową Stadionu Miejskiego im. Floriana 
Krygiera wraz z budową Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży. Warto odnotować budowę 
przez inwestorów publicznych i komercyjnych nowych biurowców i apartamentowców, 
m.in. nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego oraz kompleksu biurowo-hotelowego „Po-
sejdon”, który będzie budynkiem „prawie zeroemisyjnym” (NZEB – Nearly-Zero-Emission 
Building) w certyfikacji BREEM.

Ciekawostką jest też fakt, że metropolia szczecińska od lat jest liderem w zakresie pokrycia 
siecią gazową – korzysta z niej prawie 80% z ludności metropolii, podczas gdy średnio 
w grupie miast porównywalnych, dostęp do tego ekologicznego źródła energii ma ok. 
70% ludności, a w metropolii bydgoskiej czy gdańskiej, zaledwie nieco ponad 60%.

W Szczecinie odbywa się też wiele imprez ściągających tłumy mieszkańców i turystów. 
Wśród najbardziej znanych można wymienić: finały The Tall Ships Races, Międzynarodowy 
Festiwal Fajerwerków Pyromagic, Sail Szczecin (Dni Morza), Kontrapunkt – kultowy festiwal 
małych form teatralnych, Pekao Szczecin Open – najstarszy i najbardziej prestiżowy męski 
turniej tenisowy w Polsce, czy Puchar Świata FIA w Rajdach Terenowych – Baja Poland. 

To co znaczące w ujęciu metropolitalnym, to  zmiany w sieci dróg ekspresowych i autostrad. 
W ubiegłym roku ukończono budowę drogi ekspresowej S6 z Goleniowa do Koszalina, co 
pozwoliło podwoić długość dróg szybkiego ruchu w województwie. Trwa także realizacja 
fragmentów drogi S3 od Szczecina w kierunku Świnoujścia. 
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z OF Poznania (1,3%) i Wrocławia (2,3%) tworzą pierwszą triadę. Pozostaje to w koniunkcji 
z aktywnością gospodarczą mieszkańców – metropolia szczecińska zajmuje również 3-cie miejsce 
pod względem liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców (1 545 w 2018), więcej 
przypada w OF Wrocławia (1 732) i OF Poznania (1 782).  

Poziom bezrobocia w metropolii 
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pozwoliło podwoić długość dróg szybkiego ruchu w województwie. Trwa także realizacja 
fragmentów drogi S3 od Szczecina w kierunku Świnoujścia. Dwa odcinki drogi są już w budowie: 
Brzozowo - Miękowo oraz Miękowo - Rzęśnica o łącznej długości ponad 40 km. Zakończenie 
inwestycji zaplanowano na II kwartał 2021 roku. Z kolei dla 34 km trasy od Troszyna do 
Świnoujścia trwają przygotowania do realizacji. Ponadto, należy odnotować postęp w zakresie 
ważnych inwestycji mających na celu poprawę skomunikowania metropolii szczecińskiej i całego 
regionu z resztą kraju. Realizowanych jest kilka kluczowych projektów, w tym m.in.: remonty 
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Powiązana z PKB jest wartość dodana brutto na pracującego. OF Szczecina z wartością 
na poziomie 123 tys. zł plasuje się na 4 pozycji, wyprzedzając metropolie Lublina, Łodzi, 
Bydgoszczy i Gdańska. W grupie najlepszych metropolii znalazły się wrocławska (129 tys. 
zł), katowicka (131 tys. zł) i poznańska (136 tys. zł).

Podobnie, jak w ocenie wskaźników strategicznych samych miast, tak i w przypadku ich 
obszarów metropolitalnych, rekordowo niskie jest bezrobocie: OF Szczecina 2,3% i razem 
z OF Poznania (1,3%) i Wrocławia (2,3%) tworzą pierwszą triadę. Pozostaje to w koniunkcji 
z aktywnością gospodarczą mieszkańców – metropolia szczecińska zajmuje również 3-cie 
miejsce pod względem liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców (1 545 
w 2018 r.), więcej przypada w OF Wrocławia (1 732) i OF Poznania (1 782).

 Poziom bezrobocia w metropolii
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3.3. WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU 
SZCZECINA

Dwa odcinki drogi są już w budowie: Brzozowo - Miękowo oraz Miękowo - Rzęśnica o łącz-
nej długości ponad 40 km. Zakończenie inwestycji zaplanowano na II kwartał 2021 roku. 
Z kolei dla 34 km trasy od Troszyna do Świnoujścia trwają przygotowania do realizacji. 
Ponadto, należy odnotować postęp w zakresie ważnych inwestycji mających na celu 
poprawę skomunikowania metropolii szczecińskiej i całego regionu z resztą kraju. Reali-
zowanych jest kilka kluczowych projektów m.in.: remonty linii kolejowych prowadzących 
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. 
Rozpoczęto również realizację inwestycji w Podjuchach, czyli „Węzeł Granitowa”, która 
obejmie budowę skrzyżowania z wyspą centralną, sygnalizacją świetlną oraz przebudo-
wę ulic Krygiera i Granitowej, znajdujących się w sąsiedztwie skrzyżowania. Trwa również 
realizacja inwestycji „Węzeł Łękno”. Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. 
Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do alei Wojska Polskiego), przebu-
dowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę skrzyżowania przy alei 
Wojska Polskiego. Docelowo węzeł będzie pełnić funkcję centrum przesiadkowego dla 
Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

W tym miejscu warto podkreślić także wzrost ruchu na lotnisku Szczecin-Goleniów. Liczba 
pasażerów ciągle się zwiększa i w 2018 r. wyniosła prawie 8,7 tys. w przeliczeniu na 10 
tys. mieszkańców metropolii. Uruchomiono także nowe połączenia lotnicze – do Kopen-
hagi i Krakowa. Szczecin mimo tego  zajmuje 5 pozycję i znajduje się nadal w tej samej, 
ostatniej triadzie, razem z Lublinem, Bydgoszczą i utrzymuje znaczny dystans zarówno do 
portów lotniczych Poznania i Katowic (20-23 tys. pasażerów na 10 tys. mieszkańców), czy 
Wrocławia i Gdańska (odpowiednio 36 tys.i 38 tys. pasażerów na 10 tys. mieszkańców). 
Niemniej progres ten jest warty podkreślenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę lokalną rangę 
szczecińskiego lotniska oraz bliskość i dostępność berlińskiego portu lotniczego. 

Analiza benchmarkingowa celu 4 wskazuje, że Szczecin i metropolia szczecińska utrzy-
muje wysoką czwartą lokatę, wyprzedzając takie metropolie jak: Katowice, Lublin, Łódź 
i Bydgoszcz. W grupie miast porównywalnych wyraźnymi liderami pozostają metropolie 
Poznania i Wrocławia, natomiast lepszą lokatę niż Szczecin ma też Gdańsk.

Bezpośrednim narzędziem realizacji Strategii jest Wieloletni Program Rozwoju Szczecina, 
w którym zebrane zostały wszystkie wydatki majątkowe (zadania strategiczne), mający 
bezpośredni wpływ na realizację celów Strategii. Wieloletni Program Rozwoju Szczecina 
obejmuje okres pięciu lat, jest dokumentem kroczącym, aktualizowanym w cyklu rocznym. 
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Wykonanie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina

Nakłady przeznaczone na realizację Strategii przeznaczone w latach 2018 i 2019 są tożsame 
z nakładami na wykonanie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina za te okre-
sy. W 2017 roku wykonanie wyniosło 334 mln zł, w 2018 roku wzrosło do poziomu  
571 mln zł (80,5% wartości całego budżetu majątkowego), natomiast w 2019 roku wyko-
nanie wyniosło 741 mln zł, co stanowi najwyższą liczbową wartość wykonania budżetu 
majątkowego Szczecina w historii (91,7%). Nakłady finansowe na poszczególne cele 
strategiczne przedstawia wykres poniżej. 

Nakłady na WPRS wg celów strategicznych w latach 2017-2019

Środki finansowania budżetu 2019 roku to przede wszystkim środki własne Gminy, które 
stanowią 83,6% wartości całego budżetu przeznaczonego na realizację zadań strategicz-
nych. Istotnym źródłem finansowania były również środki zewnętrzne, przede wszystkim 
środki pomocowe UE, na poziomie 13,9%. Pozostała część budżetu (2,4%) stanowią 
dotacje oraz zadania własne – dofinansowanie zadań zleconych.  W przeciwieństwie 
do roku  poprzedniego w budżecie na realizację zadań strategicznych w 2019 r. nie 
było żadnych środków pochodzących z partycypacji.

Źródła finansowania WPRS z latach 2018 i 2019

wyszczególnienie 2018 
[PLN]

2019
[PLN]

własne 477 428 401 569 485 124

środki pomocowe UE 78 656 318 94 787 333

dotacje 15 419 831 15 896 712 

partycypacja 21 833

własne  - dofinansowanie zleconych 202 724 582 026

Razem 571 729 106 680 751 196
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stanowią 83,6% wartości całego budżetu przeznaczone na realizację zadań strategicznych. 
Istotnym źródłem finansowania były również środki zewnętrzne, przede wszystkim środki 
pomocowe UE na poziomie 13,9%. Pozostała część budżetu (2,4%) stanowią dotacje oraz zadania 
własne – dofinansowanie zadań zleconych.  

Źródła finansowania WPRS z latach 2018 i 2019 

wyszczególnienie 2018 2019 

własne 477 428 401 569 485 124 

środki pomocowe UE 78 656 318 94 787 333 

dotacje 15 419 831 15 896 712  

partycypacja 21 833  

własne  - dofinansowanie 
zleconych 

202 724 582 026 

razem 571 729 106 680 751 196 

153 170
2457 19
13

55
114

144
119

269

277

2017 2018 2019

Nakłady na WPRS wg celów strategicznych w latach 2017-2019
Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4



40

SZCZECIN | 2019 RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SZCZECIN
 

Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2019 r. 

 

 45 

 

Wykresy poniżej przedstawiają udział największych zadań rozwojowych w całkowitym budżecie 
WPRS: 

 

 

83,66%

13,92%

2,34% 0,09%

Wykonanie WPRS wg źródeł finansowania w 2019 r. 

własne

środki pomocowe UE

dotacje

własne - dofinansowanie
zleconych

38%

62%

Udział 10 największych 
inwestycji w WPRS w 2017 r.

Top 10
inwestycji
Inne 51%

49%

Udział 10 największych 
inwestycji w WPRS w 2018 r.

Top 10
inwestycji
Inne

47%

53%

Udział 10 największych inwestycji w WPRS w 2019

Top 10 inwestycji

Inne

 

Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2019 r. 

 

 45 

 

Wykresy poniżej przedstawiają udział największych zadań rozwojowych w całkowitym budżecie 
WPRS: 

 

 

83,66%

13,92%

2,34% 0,09%

Wykonanie WPRS wg źródeł finansowania w 2019 r. 

własne

środki pomocowe UE

dotacje

własne - dofinansowanie
zleconych

38%

62%

Udział 10 największych 
inwestycji w WPRS w 2017 r.

Top 10
inwestycji
Inne 51%

49%

Udział 10 największych 
inwestycji w WPRS w 2018 r.

Top 10
inwestycji
Inne

47%

53%

Udział 10 największych inwestycji w WPRS w 2019

Top 10 inwestycji

Inne

Wykresy poniżej przedstawiają udział największych zadań rozwojowych w całkowitym 
budżecie WPRS:

Wykonanie WPRS wg źródeł finansowania w 2019 r. 



41

SZCZECIN | 2019 RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SZCZECIN

Wśród największych inwestycji mających wpływ na realizację celów Strategii dominujące 
są zadania wzmacniające Szczecin jako metropolię. W latach 2018 i 2019 zaplanowano do 
realizacji odpowiednio 339 i 285 zadań ze średnią wartością 1,6 mln zł i 2,3 mln zł. Mediana 
wydatku w obu okresach wynosiła kolejno 276 tys. zł i 507 tys. zł, co świadczy o znacznie 
większym rozproszeniu wydatków w 2018 roku i koncentracji środków w 2019 roku – re-
alizowano mniej zadań, ale większych wartościowo. Najwięcej inwestycji realizowanych 
było w ramach celu 1 i 4, równie dużo w ramach celu 3, najmniej zadań realizowanych było 
w ramach celu 2. 

Rok 2019 charakteryzuje się znaczną liczbą inwestycji drogowych, oświatowych i rekreacyj-
no-sportowych. Rozpoczęła także działalność nowa spółka odpowiedzialna za realizację 
projektów infrastrukturalnych – Szczecińskie  Inwestycje Miejskie.

W 2019 r. nowe oblicze zyskała ul. Kułakowskiego na Niebuszewie. W ramach realizowanych 
robót przebudowana została nawierzchnia drogi, powstały nowe chodniki, a także miejsca 
postojowe i parking na 100 samochodów. Zmodernizowana została infrastruktura – kanali-
zacja deszczową jak również oświetlenie. Koszt prac to ponad 7,9 mln zł. 
Z nowej ulicy mogą się cieszyć również mieszkańcy Osowa. Zmodernizowano brakujący 
fragment ulicy Miodowej. Zakres prac obejmował budowę nowej jezdni, ciągu pieszo-rowe-
rowego, oświetlenia, jak również przebudowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodo-
ciągowych. Wykonane zostały nasadzenia zieleni, wprowadzono także strefę 30 i elementy 
uspokojenia ruchu – wszystko po to, by było bezpieczniej. Koszt prac to ponad 9,1 mln zł.  
Z kolei z końcem roku na Skolwinie oddano do użytkowania przebudowane ulice Huculską 
i Pancerną. Kosztem ponad 3,1 mln zł zmodernizowano nawierzchnię, chodniki, sieci kanali-
zacyjne, deszczowe i teletechniczne. Mieszkańcy zyskali ponadto nowe dojścia i wjazdy do 
swoich posesji, a także miejsca postojowe. 

W 2019 roku rozpoczęła się przebudowa ulicy Hożej. Prace objęły wymianę nawierzchni, 
budowę chodników, miejsc postojowych, przystanków autobusowych, a także ścieżkę 
rowerową. Koszt prac to ponad 18 mln zł. 

Na Osiedlu Żelechowa ruszyły prace przy przebudowie ulic Zbyszka z Bogdańca i Axentowi-
cza. Za blisko 6 mln zł modernizowana jest nawierzchnia, chodniki, oświetlenie i infrastruktura 
podziemna. 

W Dąbiu rozpoczęły się prace przy modernizacji osiedlowych uliczek. Cały projekt obej-
muje modernizacje ulic Bośniackiej, Babiego Lata od ul. Belgradzkiej, Czarnogórskiej od 
ul. Bośniackiej do ul. Belgradzkiej, Belgradzkiej od ul. Szybowcowej do ul. Czarnogórskiej, 
ul. Goleniowskiej od ul. Czarnogórskiej do ul. Goleniowskiej, to dopiero pierwszy etap tej 
inwestycji. Koszt robót to ponad 6,6 mln zł. 

Na Gumieńcach trwały prace przy przebudowie ul. Polskich Marynarzy. Ta inwestycja za-
kłada budowę nowego fragmentu ulicy od skrzyżowania z ul. Gen. Stanisława Maczka do 
istniejącego odcinka ul. Polskich Marynarzy. W ramach prac powstają także chodniki, ścieżka 
rowerowa oraz 86 miejsc postojowych. Wykonane zostanie również oświetlenie w technologii 
LED i kanalizacja deszczowa. Koszt to ponad 3,4 mln zł. 

INWESTYCJE W 2019 ROKU
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Równie istotną przemianę przechodzą ulice przy stadionie miejskim – Twardowskiego oraz 
Witkiewicza. Za ponad 11 mln zł modernizowana jest nawierzchnia ul. Twardowskiego, 
chodniki i oświetlenie. Na ul. Witkiewicza przebudowane zostaną chodniki. W ramach prac 
modernizowana jest również kanalizacja deszczowa. 

Kontynuowane były prace przy przebudowie ulicy Arkońskiej, w ramach której do użytku 
oddane zostało rondo im. Jana Olszewskiego czy pętla tramwajowa w Lasku Arkońskim. 
Na ukończeniu były prace przy budowie sieci tramwajowej, nowych chodników i ścieżek 
rowerowych, jak również nowej jezdni w ciągu ul. Arkońskiej. Koszt tej inwestycji to ponad 
90 mln zł. 
Równie intensywnie wyglądał plac budowy Węzła Łękno. To w ramach tej inwestycji budo-
wany jest nowy odcinek tzw. trasy średnicowej (obwodnicy śródmiejskiej) jak również przy-
stanek i węzeł komunikacyjny, który obsłuży pasażerów Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. 
Za blisko 128 mln zł modernizowana jest sieć tramwajowa oraz jezdnia al. Wojska Polskiego, 
budowana jest nowa droga od ul. Niemierzyńskiej do skrzyżowania z al. Wojska Polskiego. 
Powstaną nowe przystanki dla pasażerów komunikacji miejskiej oraz udogodnienia dla 
pieszych i rowerzystów. 

Rozpoczęła się przebudowa Węzła Granitowa. W ramach tej inwestycji  w Podjuchach 
zmodernizowany zostanie cały układ drogowy przy skrzyżowaniu ulic Krygiera-Granito-
wej-Marmurowej. Powstaje tam skrzyżowanie z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną, 
modernizowane są także ulice znajdujące się w sąsiedztwie skrzyżowania. Prace obejmują 
ponadto budowę nowego mostu nad Regalicą. Koszt tej inwestycji to ponad 104 mln zł. 

Z końcem roku rozpoczęła się także przebudowa ulicy Szafera. W ramach tego projektu, za 
ponad 125 mln zł powstanie nowe torowisko tramwajowe, biegnące do zupełnie nowej pętli 
tramwajowo-autobusowej przy hali Netto Arena, a także infrastruktura dla pieszych i rowerzy-
stów. Dużej zmianie ulegnie także układ drogowy, a to za sprawą wybudowania aż czterech 
rond, parkingu park&ride a także nowej jezdni z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. 
Na koniec roku dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę na przebudowę Węzła 
Głębokie. 

W roku 2019 rozpoczęły się dwie ważne inwestycje kubaturowe: budowa Centrum Szkolenia 
Dzieci i Młodzieży oraz modernizacja Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera. To niezwykle 
duży, ważny i skomplikowany projekt. Najważniejszą jego częścią jest oczywiście przebudowa 
obecnego obiektu piłkarskiego, który mieści się przy ul. Twardowskiego. Modernizowane 
są trybuny, w tym dobudowywana jest czwarta, zamykająca obiekt. Co ważne trybuny będą 
zadaszone. Modernizowana będzie płyta boiska głównego. Inwestycja obejmuje również 
budowę nowoczesnego ośrodka szkoleniowego z kompleksem boisk treningowych. Koszt 
tej inwestycji to ponad 363 mln zł. Po modernizacji będzie to jeden z najnowocześniejszych 
obiektów, spełniający wysokie wymagania rozgrywek piłkarskich na europejskim poziomie 
i jednocześnie służący szkoleniu młodzieży. 
Drugą inwestycją kubaturową jest budowa Aquaparku – Fabryki Wody. Ten nowoczesny 
obiekt powstaje u zbiegu ulic 1 Maja, Emilii Sczanieckiej i Bożeny. Składać się będzie z: hali 
basenowej z basenami rekreacyjnymi i zjeżdżalniami, strefy basenu sportowego, strefy wel-
lness i jednego z największych w kraju saunariów. W części zewnętrznej znajdą się baseny 
rekreacyjne oraz plaża. Dodatkowo przewidziane zostały strefa sportowa oraz rozrywkowa 
z kręgielnią, stołami do bilarda, ścianką wspinaczkową, siłownią czy kortami do squasha. 
Obiekt uzupełniać będzie edukatorium, w którym w przystępnej formie zarówno młodsi i starsi 
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odwiedzający, będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o zjawiskach przyrodniczych, chemicz-
nych czy fizycznych związanych właśnie z wodą. Koszt tej inwestycji to ponad 349 mln zł. 
Kolejną grupę zadań stanowią inwetyce w infrastrukturę oświatową oraz sportowo-rekre-
acyjną. Przy Szkole Podstawowej nr 63 wybudowane zostało wielofunkcyjne boisko do 
piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Uczniowie tej szkoły mogą również korzystać siłowni 
oraz ścieżki zdrowia. Obok boiska znajduje się także 50 metrowa bieżnia z zeskocznią do 
skoku w dal. Koszt to ponad 1,5 mln zł. Boisko to jednak nie jedyny projekt zrealizowany w tej 
placówce. Młodsze dzieci mogą bawić się na nowym placu zabaw - koszt prac to blisko 450 
tys. zł. Remont przeszła również sama placówka. W ramach termorenowacji dofinansowanej 
z funduszy europejskich, docieplono elewację, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, 
wykonano izolację piwnic jak również oświetlenie zewnętrzne, wymieniona została instalacja 
c.o. i wodno-kanalizacyjna, wykonany został drenaż opaskowy wokół budynku. Koszt tych 
prac to ponad 6,2 mln zł. 
Nowe boisko pojawiło się także przy przedszkolu publicznym nr 14 w ramach realizowanego 
w Szczecinie miejskiego programu Gryfuś, który zakłada budowę małych boisk przedszkol-
nych. Inwestycja przy PP nr 14 obejmowała budowę boiska wielofunkcyjnego do mini piłki 
nożnej, mini koszykówki, siatkówki oraz tenisa. Powstał również plac zabaw z piaskownicami 
oraz ścieżka zdrowia z zabawkami sprawnościowymi. Dzięki powstałemu w ramach projektu 
miasteczku ruchu drogowego, przedszkolaki mogą się również nauczyć podstaw i zasad 
bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym. Koszt budowy to 1,4 mln zł. Podobny projekt 
zrealizowano także przy Przedszkolu Publicznym Nr 5. 
Kompleks boisk sportowych powstał z kolei przy Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Hożej. Inwestycja 
obejmowała m.in. budowę boiska do piłki nożnej z trawą syntetyczną, skoczni do skoku w dal, 
trybuny oraz przebudowę boiska wielofunkcyjnego do siatkówki oraz koszykówki. Zamonto-
wane zostały piłkochwyty. Wykonano także ciągi piesze, odwodnienie i zagospodarowanie 
terenu. Koszt prac to ponad 1,1 mln zł. 
Przy Szkole Podstawowej Nr 48 wybudowane zostało nowe skrzydło budynku, mieszczące 
salę gimnastyczną oraz dodatkowe klasy i świetlicę. W tej placówce remont przeszła również 
stara sala gimnastyczna. Koszt prac to ponad 11,2 mln zł. Budowę nowej sali gimnastycznej 
rozpoczęto z kolei w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora. Obiekt 
ten będzie pełnił funkcję szkolnej sali gimnastycznej z programem uzupełniającym – salą 
ćwiczeń i siłownią. Znajdą się w nim również trybuny. Zaplecze budynku będzie składało 
się z szatni, pomieszczeń dla instruktorów oraz personelu i obsługi, sanitariatów, a także 
przestrzeni magazynowych i technicznych. Koszt prac to ponad 19 mln zł.
W ostatnich miesiącach 2019 roku zakończono również budowę nowego basenu przy 
Szkole Podstawowej Nr 10. W  ramach inwestycji powstała hala basenowa mieszcząca ba-
sen sportowy o wymiarach 25x12.5m o głębokości 1.30m-1.80m i basen do nauki pływania 
o wymiarach 8x5.5m o głębokości 1m oraz widownia na 100 osób. Wartość tej inwestycji 
to ponad 14 mln zł.
Wybrano również wykonawcę nowego basenu przy Szkole Podstawowej Nr 51. Hala base-
nowa składać się będzie: z 25 metrowego basenu pływackiego (6 torów po 2,5 każdy) o głę-
bokości 1,2-1,8 m oraz basenu rekreacyjnego o powierzchni 162 m2 i głębokości 90-120 cm. 
Basen rekreacyjny zostanie wyposażony w 3 tory do nauki pływania, oraz zjeżdżalnię prostą 
o długości 9m. Budynek wyposażony zostanie w zespół przebieralni, które dostosowane 
będą do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także w dwie dodatkowe sale fitness i dwie 
sauny fińskie. W budynku znajdzie się również trybuna na 149 miejsc oraz galeria widokowa 
na 73 miejsca. W ramach zagospodarowania terenu wykonany zostanie nowy parking na 
18 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Przebudowany zostanie również 
istniejący parking, w ramach którego powstanie 14 miejsc postojowych dla samochodów 
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osobowych, w tym 2 dla niepełnosprawnych. Wykonane zostaną również nasadzenia zieleni. 
Koszt tej inwestycji to blisko 30 mln zł.
W minionym roku prowadzono również prace przy zapewnienu większej ilości miejsc dla dzieci 
w placówkach przedszkolnych i szkolnych oraz w bursach i internatach. W ramach budowy 
aż czterech nowych placówek przedszkolnych przy ul. F. Gila, Unisławy, Wołogoskiej i Hożej 
zabezpieczono miejsca dla 1000 dzieci. W ramach tych inwestycji powstały nowoczesne 
budynki z przestronnymi salami do zajęć, w pełni wyposażonymi kuchniami oraz placami 
zabaw. Koszt to ponad 59 mln zł. 
Na Warszewie kontynuowano prace przy budowie nowej szkoły podstawowej, która po-
mieści 1000 dzieci. Znajdować się w nim będą 44 sale lekcyjne, świetlica, aula, stołówka, 
biblioteka z czytelnią, szatnie w systemie indywidualnych, zamykanych szafek dla każdego 
ucznia. Szkoła posiadać będzie zespól sportowy złożony z hali sportowej 22x44 i wysokości 
11 m z dodatkową salą do gimnastyki korekcyjnej lub innych zajęć ruchowych z zapleczem 
sanitarnym, magazynem sprzętu i zapleczem dla nauczycieli oraz z widownią na 200 osób. 
W części zewnętrznej powstanie strefa sportu i rekreacji, czyli boisko do piłki nożnej, boisko 
wielofunkcyjne (piłka ręczna, mini piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis, badminton), 
plac zabaw, siłownia, stoły do ping-ponga. Koszt tej inwestycji to blisko 60 mln zł. 
Z kolei w ramach programu modernizacji burs i internatów, prace prowadzono m.in. w inter-
nacie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, w bursie szkolnej nr 2, Zespołu Szkół nr 7 
czy  w pomieszczeniach po wygaszonym gimnazjum w Zespole Szkół nr 2. Realizacja tego 
programu pozwoli zwiększyć w latach 2020/2022 o 262 liczbę miejsc w tych placówkach. 
Modernizowana jest również infrastruktura rekreacyjna. Na prawobrzeżu powstała  nowa 
droga dla rowerów, która biegnie wzdłuż ul. Pyrzyckiej od ul. Topolowej do pętli autobuso-
wej „Śmierdnica”. Nowa droga łączy Szczecin z Gminą Stare Czarnowo. Na części obszaru 
objętego inwestycją wykonano utwardzenie terenu i drogi dla rowerów. Na terenie pętli 
autobusowej „Śmierdnica” postawiono stojaki dla rowerów zgodnie z „Katalogiem mebli 
miejskich Miasta Szczecin” oraz wiatę o szerokości 5 m. Inwestycja została zrealizowana 
w oparciu o porozumienie między Gminą Miasto Szczecin a Gminą stare Czarnowo  z dnia 
07 czerwca 2018 r. i uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym, 
Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna 
mobliność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT 
dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Przy pięciu placówkach szkolnych – SP28, SP74, SP51, SP42 oraz przy Zespole Szkół Spor-
towych przy ul. Małopolskiej – powstały tzw. strefy aktywności. Na strefy składa się: siłownia 
plenerowa, strefa relaksu, plac zabaw o charakterze sprawnościowym oraz strefa street 
workout składająca się z wielofunkcyjnych urządzeń do treningu, zaprojektowanych przez 
gimnastyków i trenerów, służących między innymi do treningu kalisteniki. Strefy aktywności 
przy Szkole Podstawowej nr 28, nr 51, nr 74 i nr 42 przewidują możliwość korzystania z nich 
przez osoby niepełnosprawne z dysfunkcją ruchu. Dzięki udostępnionym kodom QR można 
pobrać aplikację na telefon, która w kilku krokach pokaże jak prawidłowo wykonywać ćwicze-
nia. Koszt tej inwestycji to ponad 1,2 mln zł. Projekt był objęty dofinansowaniem Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności z Miasto Szczecin otrzymało 
250 tys. zł.

W ubiegłym roku zrealizowano również projekt, z którego mogą korzystać amatorzy wodnej   
rekreacji. Na terenie Sadlińskich Łęgów w Dąbiu powstało pięć nowych zakątków wodnych. 
Mogą z nich korzystać kajakarze jak również osoby uprawiające turystykę rowerową. Wyposażone 
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są one w pomosty do cumowania, pomosty rekreacyjne oraz zadaszone stoły z siedziskami. 
Koszt prac to ponad 1,8 mln zł. Projekt objęty był dofinansowaniem w wysokości 500 tys. zł ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

10 największych inwestycji realizowanych w 2019  r.

L.p. Zadanie Kwota (w PLN)

1. Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych 99 450 507

2.
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. 
Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli 
tramwajowej „Las Arkoński” do al. Wojska Polskiego)

51 670 582

3.
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz 
z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi we-
wnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie

38 288 252

4.
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebu-
dową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera 
w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej

36 023 087

5. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II 20 928 022

6. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali miesz-
kalnych 17 699 820

7.
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych 
z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem re-
montowym

16 279 178

8. Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. 14 420 000

9. Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu 14 059 928

10. Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie 13 703 006

Razem 322 522 381

Wybrane inwestycje zrealizowane w 2019 r.: 

1) Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu  
– 14059 928 zł (łączne nakłady 21 927 192 zł) 
w mieście (edycja 2018)

2) Modernizacja energetyczna budynków użytecz-
ności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III 
A – 11 415 555 zł (łączne nakłady 11 733 938 zł)
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3) Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową 
parkingu miejskiego – 6 346 299 (łączne nakłady 
8 455 300 zł)

5) BUKOVASPORT – 4 875 201 zł  
(łączne nakłady 5 001 890 zł)

4) Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmen-
tarza komunalnego przy ul. Bronowickiej  
– 6 319 931 zł (łączne nakłady 7 034 900 zł)

6) Podwyższenie kapitału TBS-P  
– Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/
Masztowej/ Oficerskiej – 10 952 000 zł  
(łączne nakłady 10 952 000 zł)
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7) Utworzenie „Centrum Edukacji Ekologicznej 
Szmaragdowe – Zdroje” w Szczecinie   
– 7 925 126 zł (łączne nakłady 13 781 479 zł)

9) Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie 
– 2 625 123 zł (łączne nakłady 2 899 332 zł)

8) Utworzenie „strefy 30” w obrębie ulic Reymonta, 
Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogod-
nie – 4 319 967 (łączne nakłady 4 346 610 zł)

10) Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)  
– 2 248 268 zł (łączne nakłady 9 659 194 zł)
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3.4. POLITYKA PRZESTRZENNA MIASTA 

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 gospo-
darowania nieruchomościami, a także zadania wynikające z programów dotyczących 
transportu, polityki mieszkaniowej, opieki nad zabytkami, ochrony środowiska, zasobów 
przyrodniczych i innych. 
 

3.4.1.   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. W związku z faktem, że Studium  nie jest 
aktem prawa miejscowego, dokument ten nie wiąże organów administracji budowlanej 
np. przy wydawaniu pozwoleń na budowę.

Merytoryczne i formalno-prawne ramy Studium tworzy wyciąg z dokumentów strategicz-
nych i politycznych gminy oraz regionu, ważnych dla prawidłowej oceny istniejących 
uwarunkowań rozwoju i problematyki zagospodarowania przestrzennego Szczecina. 
Określają one cel, przebieg i metodę prac nad Studium oraz strukturę dokumentu. Wskazują 
także zakres obowiązywania Studium oraz zasady interpretacji zawartych w nim zapisów 
i ustaleń, także pod kątem badania zgodności miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego ze studium.

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

czej gminy i uwarunkowań jej rozwoju wraz z mapą uwarunkowań;

ŁAD PRZESTRZENNY
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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.

Analizowana jest korekta polityki przestrzennej zgodnie z uchwałą nr XXVII/682/17 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 28.02.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.

W 2019 roku prowadzono analizę zapisów obowiązującego Studium oraz ocenę aktualno-
ści materiałów planistycznych. Ustawodawca nakazał formułowanie polityki przestrzennej 
w oparciu o aktualne uwarunkowania i dane o mieście.  Na potrzeby aktualizacji Studium 
i sporządzanych planów miejscowych w 2019 roku zostały odebrane opracowania do-
tyczące stanu miasta:
l  Demografia Miasta Szczecin z migracjami w obszarze funkcjonalnym,
l  Waloryzacja przyrodnicza Miasta Szczecin,
l  Prognostyczny model ruchu Miasta Szczecin.

W roku 2019 sporządzane zostały opracowania:
l  Aktualizacja mapy użytkowania miasta,
l  Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową, produkcyjną,

Równolegle analizowane są dane z wszystkich spływających opracowań i redagowane 
uwarunkowania demograficzne, użytkowe, środowiskowe i komunikacyjne, które ukształ-
tują ramy dla kierunków rozwoju Miasta Szczecin.

3.4.2.  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. Składa się z części 
tekstowej i załącznika mapowego. 

Aktualnie na terenie Szczecina obowiązuje 265 miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, które obejmują 55,01% powierzchni administracyjnej miasta Szczecina 
(powierzchnia administracyjna miasta Szczecina wynosi aktualnie 30 060 hektarów). 
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3.4.3. 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 2018 r. 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 za-
chodniopomorskiego. Poniżej przedstawiono informacje dotyczące realizacji projektów 
rewitalizacyjnych wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin, 
sporządzone na podstawie danych uzyskanych od podmiotów odpowiedzialnych za 
realizację projektów:

Projekty zrealizowane lub rozpoczęte w 2019 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  Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy Placem Zwycięstwa i Placem 

Szarych Szeregów – pozyskanie dokumentacji wykonawczej i pozwolenia na budowę 
(Gmina Miasto Szczecin); 

L.p. Numer uchwały Nazwa Data  
obowiązywania

1 XI/337/19 ŚWIERCZEWO  
– OSIEDLE PRZYJAŹNI 2019-12-29

2 XI/334/19 DĄBIE - PLAŻA 3 2019-12-13

3 XI/338/19 POGODNO - SOMOSIERRY 2 2019-12-13

4 XI/339/19 NOWE MIASTO - POTULICKA 6 2019-12-13

5 X/315/19 ŻELECHOWA, DRZETOWO  
- GRABOWO, STOCZNIE 2019-11-01

6 X/309/19 GOLĘCINO - ROLNA 2019-11-01

7 VIII/238/19 OSÓW - ANDERSENA 3 2019-08-17

8 V/129/19 MIĘDZYODRZE - DZIEWOKLICZ 2019-05-31

9 V/132/19 POGODNO - ŻOŁNIERSKA 2019-05-15

10 IV/117/19 STARE MIASTO  
- STARÓWKA – ZAMEK 2019-04-10

11 III/70/19 PŁONIA-SZOSA STARGARDZKA 2019-03-06

W 2019 r. zaczęło obowiązywać 11 nowych planów  
zagospodarowania przestrzennego:
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3.5. WIELOLETNI  PROGRAM  
GOSPODAROWANIA   MIESZKANIO-
WYM ZASOBEM  GMINY  MIASTO 
SZCZECIN  NA  LA TA  2016-2020

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 

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  Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe przy ul. Stoisława 4 (Kościół Chrze-

ścijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie); 
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  Zielone Przedogródki Szczecina – na odcinku ul. Śląskiej od Placu Grunwaldzkiego do 
ul. E. Bałuki (ZBiLK);

l  Pałac Muzyki i Sztuki - złożenie wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Akademia Sztuki w Szczecinie);

l  Projekt „Wstąp do Śródmieścia” (Gmina Miasto Szczecin);
l  Kino Teatr „Pod Złotym Leszczem” i Galeria Wzorcowa (Stowarzyszenie Twórców i Pro-

ducentów Sztuki);
l  Zagospodarowanie fragmentu alei Jana Pawła II – pomiędzy placem Lotników i Placem 

Żołnierza w Szczecinie – z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną miesz-
kańcom (Gmina Miasto Szczecin);

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.);

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.);

l  Renowacja kamienicy przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie (Zachodniopomorski 
Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża);

l  Akademia Liderów Miejskich i Aktywistów (Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne 
„Oswajanie sztuki”).

ZASOBY MATERIALNE GMINY
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nakłada na Radę Gminy obowiązek uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy. Program ten na lata 2016-2020 został zaakceptowany 
uchwałą Nr XXII/502/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2016 r. w sprawie uchwa-
lenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto 
Szczecin na lata 2016-2020, w którym jednym z podstawowych zadań w polityce miesz-
kaniowej miasta jest podnoszenie standardu lokali mieszkalnych poprzez wyposażenie ich 
w pomieszczenia łazienek i toalet. Jest to zadanie wieloletnie, prowadzone w 2019 r.  Na 
dzień 31.12.2019 r. w lokalach zarządzanych przez ZBiLK oraz spółki: STBS Sp. z.o.o. i TBS 
”Prawobrzeże” sp. z o.o. (w zasobie komunalnym i własnym) wykonano łącznie 145 łazienek.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie-
go (zadanie ciągłe) wykonano kompleksową modernizację energetyczną budynku przy  
ul. Piłsudskiego 19 (oficyna). Ponadto 17 Wspólnot zarządzanych przez Szczecińskie Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zrealizowało prace dotyczące remontu lub 
remontu i termomodernizacji elewacji, 6 wspólnot wykonało prace projektowe dotyczące 
remontu elewacji przygotowując się do realizacji robót w przyszłych latach, 1 wspólnota 
przygotowuje sie do robót modernizacji energetycznej z dofinansowaniem w ramach RPO 
WZ ZIT SOM w 2020 roku, 1 zakończyła prace modernizacji energetycznej RPO WZ ZIT 
SOM w 2019 roku, 4 wspólnoty są w trakcie prowadzenia prac z dofinansowaniem z RPO 
WZ ZIT SOM z terminem zakończenia  w 2020 roku, 6 wspólnot przygotowuje się do prac 
projektowych na remont elewacji . 

Ponadto prowadzone są działania, w ramach zadania wieloletniego:
l  Modernizacja energetyczna 9 budynków wielorodzinnych wewnątrz kwartału nr 30 

ograniczonego ulicami: Pocztową, Ściegiennego i Boh. Warszawy w Szczecinie oraz 
budynku przy Al. Piastów 75 oficyna, we wnętrzu kwartału 8” z dofinansowaniem  z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego: Zadanie realizowane z udziałem środków EU  
w ramach RPO WZ.

l  Modernizacja energetyczna lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin w budynkach 
wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych: ul. Pocztowa 17 oficyna, ul. Boh.Warszawy 
99 front i oficyna, ul. Ściegiennego 57 oficyna, ul. B. Śmiałego 8 oficyny, ul. Ściegiennego 
56 oficyna. 

l  Modernizacja energetyczna budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy  ul. Ściegiennego 
56 oficyna.

l  Modernizacja energetyczna budynku  Wspólnoty Mieszkaniowej przy  ul. Ściegiennego 
57 oficyna.

l  Modernizacja energetyczna budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy  ul. Pocztowa 
17 oficyna.

l  Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy Al. Boh. Warszawy 99 (front i oficyna).

3.6. PROGRAMY MIESZKANIOWE

W zakresie poprawy życia mieszkańców Gmina realizuje programy mieszkaniowe:
l  „Dom dla dziecka” – w ramach programu przygotowywane są lokale mieszkalne wspie-

rające  potrzeby systemu pieczy zastępczej, która stanowi zespół osób, instytucji i działań 
mający na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach 
niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.  
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l  „Dom Dużej Rodziny” program wspierający potrzeby rodzin wielodzietnych poprzez 
zapewnienie lokali mieszkalnych o właściwym standardzie.

l  „Dom na start” – oferta wsparcia mieszkaniowego skierowana jest do wychowanków 
pieczy zastępczej, 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.  W ramach Programu „Dom na start” w 2019 roku zostały 
uruchomione trzy mieszkania docelowe, jednopokojowe dla 3 usamodzielnionych 
pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili rodzinną  i instytucjonalną pieczę zastęp-
czą. Rekomendacje do zamieszkania w mieszkaniach z zasobów STBS  wydaje Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie biorąc pod uwagę realizację indywidualnego 
programu usamodzielnienia przez te osoby, jak również ich sytuację zawodową i fi-
nansową. Zgodnie z Programem Gmina Miasto Szczecin, aby wspomóc finansowo 
uczestników Programu dofinansowuje opłaty czynszowe przez okres 3 lat, od daty 
zawarcia umowy najmu. Aktualnie miesięczna dopłata do jednego mieszkania wynosi  
około 130,00 zł. Samodzielne mieszkania w ramach Programu otrzymało dotychczas 
11 osób.

l  „Dom seniora” skierowany do mieszkańców Miasta Szczecin, którzy nie wymagają 
całodobowej opieki w domach pomocy społecznej lub innych placówkach społecz-
nych, ale nie mogą zapewnienić sobie stosownych do ich wieku warunków zamiesz-
kania. W ramach tego programu 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) oraz mieszkania chronione tworzone 
dla  seniorów wymagających stałego wsparcia poprzez zapewnienie opieki specjalistów 
do prowadzenia samodzielnego życia i wspomagania w codziennym funkcjonowaniu.

W roku 2019 w ramach realizacji programów mieszkaniowych zawarto umowy:
l  Dom dla Dziecka - 2 lokale na pieczę instytucjonalną , 1 lokal z rodziną zastępczą.
l  Dom Dużej Rodziny - 2 lokale.
l  Dom na Start - 4 lokale samodzielne (w tym jeden dla osoby niepełnosprawnej) oraz  

1 lokal chroniony (inkubator).
l  Dom dla Seniora - 17 mieszkań samodzielnych (w tym 15 nowo wybudowanych przy  

ul. Bł. Królowej Jadwigi 45); 2 lokale chronione.

 Nowe zasady wynajmowania lokali mieszkalnych określone w uchwale Nr XII/443/19 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz po-
mieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto 
Szczecin wskazują, że Miasto przeznaczać będzie każdego roku wolne lokale mieszkalne 
z zasobu  na realizację ww. społecznych programów mieszkaniowych.

Oprócz ww. programów realizowane są także w oparciu o zasób spółek programy: „Dom 
dla studenta” oraz  „Dom dla Absolwenta”, które zostały szerzej opisane w części poświę-
conej wspieraniu rozwoju szkolnictwa wyższego w Szczecinie.
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INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

3.7.  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 o 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 
oraz modernizacji infrastruktury drogowej w 2019 r. w ramach:

Modernizacji dróg
Program budowy i przebudowy ulic:
l  przebudowa ul. Jesiennej. Koszt realizacji zadania: 855 688,88 zł,

Program budowy parkingów:
l  budowa miejsc parkingowych przy ul. Andrzejewskiego na odcinku od ul. Leśmiana  

do ul. Łubinowej (po prawej stronie jezdni). Koszt realizacji zadania: 61 900,08 zł,
l  budowa miejsc parkingowych przy ul. Maciejowickiej na odcinku od ul. Iwaszkiewicza 

do ul. Botanicznej (po lewej stronie jezdni). Koszt realizacji zadania: 122 761,08 zł,
l  przebudowa ul. Źródlanej na odcinku od ul. Ku Słońcu do ul. Szeligowskiego. Koszt 

realizacji zadania: 1 180 800,00 zł,
l  budowa parkingu przy ul. Struga. Koszt realizacji zadania: 74 907,48 zł,

Program modernizacji ulic:
l  przebudowa ul. Misia Wojtka. Koszt realizacji zadania: 590 000,00  zł,
l  wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kostki Napierskiego na odcinku  od ul. Łubi-

nowej do wysokości sięgacza przy PP nr 9 przy ul. Kostki Napierskiego 13. Koszt realizacji 
zadania: 281 111,05 zł,

l  przebudowa ul. Reymonta wraz z dostosowaniem organizacji ruchu. Koszt realizacji 
zadania: 3 922 000,00 zł,
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Program oświetlenia ulic:
l  budowa oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Łowczych i Wesołej. Koszt realizacji za-

dania: 33 203,59 zł,
l  budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bryczkowskiego (od ul. Borowej). Koszt realizacji 

zadania: 69 182,57 zł,
l  budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cukrowej. Koszt realizacji zadania: 123 000 zł.
l  budowa oświetlenia ulicznego na ul. Przylesie na odcinku od ul. Gromadzkiej do ul. 

Paula Robiena. Koszt realizacji zadania: 147 657,00  zł,
l  budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pszczelnej. Koszt realizacji zadania: 84 538,15 zł,
l  budowa oświetlenia ulicznego na ul. Tatarakowej. Koszt realizacji zadania: 245 830,03 zł,

Program  remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym „Jedna ulica rocznie”:
l  przebudowa ul. Małkowskiego (od Alei Piastów do ul. Bogusława X) oraz ul. Kró-

lowej Jadwigi od ul. Krzywoustego do ul. Małkowskiego). Koszt realizacji zadania:  
8 341 137,25 zł.

l  przebudowa ulicy Libelta na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza Wosia  wraz 
z przebudową oświetlenia. Koszt realizacji zadania: 2 352 896,72 zł
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Programu remontów nawierzchni ulic:
l  wymiana nawierzchni bitumicznej na pl. Zwycięstwa na odcinku od Kopernika do ul. 

Potulickiej. Koszt realizacji zadania: 200 000,00 zł,
l  wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Batalionów Chłopskich na odcinku  od ul. 

Jaśminowej do ronda Ułanów Podolskich wraz z przebudową zatoki autobusowej 
przystanek „Zdroje Krzyżówka” w kierunku ul. Gryfińskiej. Koszt realizacji zadania:   
499 134,29 zł, 

l  wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Kablowej na odcinku od przejścia dla 
pieszych do przejazdu kolejowego. Koszt realizacji zadania: 199 751,66  zł,

l  wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Ku Słońcu na odcinku od Piastów do al. 
Bohaterów Warszawy (dwa kierunki). Koszt realizacji zadania: 147 060,84 zł,

l  wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Santockiej na odcinku od 26-go Kwietnia 
do ul. Ku Słońcu. Koszt realizacji zadania: 862 612,76 zł,

l  wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Gdańskiej odcinek od ul. Merkatora do  dojazdów 
do mostu Pionierów - kierunek Prawobrzeże. Koszt realizacji zadania: 1 171 666,72 zł,

l  wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Lubczyńskiej na odcinku od ul. Kniewskiej  do 
ul. Kablowej. Koszt realizacji zadania: 1 566 014,52 zł,

Program Równe chodniki dla Szczecina:
l  Równe chodniki dla Szczecina. Etap I - Śródmieście - Nowe Miasto (ul. 3 Maja,  ul. Drzy-

mały, ul. Zawiszy Czarnego, ul. Korzeniowskiego, ul. Owocowa,  ul. Czarnieckiego). Koszt 
realizacji zadania: 3 543 935,03 zł,

Program utwardzenia ulic:
l  utwardzenie sięgacza ulicy Piwnej. Koszt realizacji zadania: 62 928,51 zł,
l  frezy na ul. Dzikiej. Koszt realizacji zadania: 17 000,00 zł,
l  frezy na ul. Radzymińskiej. Koszt realizacji zadania: 20 000,00 zł,
l  utwardzenie ulicy Ornej. Koszt realizacji zadania: 271 508,82 zł.

Zarząd Dróg i  Transportu Miejskiego w  Szczecinie zrealizował również w 2019 roku bu-
dowę parkingu na ul. Janiszewskiego. Koszt realizacji zadania: 1 160 493,26 zł.

Rok 2019 był także czasem dużych inwestycji drogowych, mających na celu polepszenie 
funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Wśród nich były między innymi: 
l  Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego – etap 

III ,
l  Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arkoński” do al. Wojska Polskiego), 

zakładająca przebudowę pętli „Las Arkoński” oraz wybudowanie torowiska tramwajo-
wego na odcinku od ww. pętli do al. Wojska Polskiego.

l  Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny I
l  Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania  z ul. 

Romera i z ul. Modrą, w ramach której powstanie w ciągu ul. Szafera torowisko tramwa-
jowe oraz pętla autobusowo-tramwajowa w pobliżu „Netto Areny”.

l  Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na 
przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego  
w Szczecinie, po zrealizowaniu którego zwiększy się atrakcyjność komunikacji miejskiej 
m.in. poprzez powstanie nowego parkingu typu Park&Ride, wspólnych przystanków 
autobusowo-tramwajowych oraz umożliwienie dogodnej przesiadki na pociągi SKM.
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Ponadto w 2019 r. zakończyło się  zadanie pn. „Osiedle Osów – budowa ul. Miodowej 
(kierunek Gubałówka)”. Na nowym odcinku powstały przystanki komunikacji miejskiej 
wyposażone  w wiaty przystankowe. Planowane jest uruchomienie komunikacji miejskiej 
kursującej ul. Miodową. Prowadzone inwestycje drogowe wiążą się z utrudnieniami dla 
mieszkańców miasta. Aby ułatwić przemieszczanie się po terenie Szczecina zostało zawarte 
porozumienie  z przewoźnikiem kolejowym Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (obecnie PO-
LREGIO Sp. z o.o.), które umożliwia podróżowanie pociągami REGIO kursującymi do i ze 
Szczecina Głównego,  w granicach administracyjnych miasta Szczecin (między stacjami: 
Szczecin Główny, Szczecin Port Centralny, Szczecin Zdroje, Szczecin Dąbie, Szczecin 
Zdunowo, Szczecin Załom, Szczecin Podjuchy, Szczecin Gumieńce), na podstawie biletu 
okresowego ZDiTM.

Ponadto w ramach rozbudowy Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską, 
w 2019 r., zostało doposażonych 30 wagonów tramwajowych w wi-fi (łącznie jest 180).

Przebudowy torowisk
W ramach trwającego projektu pn. „Budowa i przebudowa torowisk – II etap” opracowano 
w 2019 r. niżej wymienione dokumentacje projektowe dla których uzyskano decyzje 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID):
l  przebudowa i rozbudowa układu drogowego w al. Powstańców Wielkopolskich i ul. 

Budziszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do projektowanej pętli tram-
wajowej „Pomorzany” wraz z przebudową ul. Smolańskiej na długości projektowanej 
pętli tramwajowej”

l  przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości -pl. Żołnierza 
Polskiego - al. Wyzwolenia -  pl. Rodła do ronda Giedroycia

l  przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu  ul. Kołłątaja- ul. Asnyka - pętla 
Niebuszewo ,

l  przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - pl. Hołdu 
Pruskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła),

l  zakończono remont  podstacji prostownikowej „Kaszubska” – wartość wykonanych 
robót  budowlanych to kwota w wysokości  4 857 270,00 złotych (poniżej znajdują się 
zdjęcia stacji zasilającej przed i po remoncie).
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Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej 
Realizowany jest projekt systemu szybkiej kolei miejskiej, łączącej szczecińskie osiedla 
Prawobrzeża z centrum Szczecina oraz Policami, Goleniowem, Stargardem i Gryfinem, 
który wykorzystywałby istniejący układ torów kolejowych i stacji. Szczecińska Kolej Metro-
politalna stanowić będzie wraz ze skomunikowanymi węzłami przesiadkowymi główną 
oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. 

Tworząc zintegrowany z innymi gałęziami transportu publicznego (tramwaje autobusy) 
oraz indywidualnego (parkingi P&R, B&R) system kolejowych połączeń zapewni szybkie, 
wygodne i bezpieczne przemieszczanie się w obrębie SOM. Projekt jest współfinasowany 
ze środków Unii Europejskiej.

Aktualnie wykonywane są projekty budowlane, trwają uzgodnienia i w trakcie przygoto-
wywania są dwa wnioski o wydanie pozwoleń na budowę (przystanek Szczecin-Trzebusz 
i Szczecin-Zdunowo), a także 16 wniosków o decyzję ZRID. Dla 6 przystanków w dniu 
17.01.2020 r. złożono zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę (Szcze-
cin Główny, Łękno, Niemierzyn, Port Centralny, Gocław - tu uzyskano już zatwierdzenie 
zgłoszenia robót budowlanych). Aktualna wartość zadania po stronie GMS - 111 380 476 zł.

Obecnie realizowane są 2 węzły przesiadkowe:
l  Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na 

przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego 
w Szczecinie  – umowa została zawarta w dniu 23.10.2018 r. Termin realizacji: 24 mie-
siące. Realizacja zgodnie z harmonogramem.

l  Budowa węzła przesiadkowego Stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi  
z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach Projektu Budowa Szczecińskiej 
Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 
273, 351  – realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Umowa została zawarta 
w dniu 05.09.2019 r., (zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 12.08.2019 r. oraz  Aneksem nr 
2 z dnia 9.01.2020 r.) Termin realizacji zadania zgodnie ze zmianą z Aneksu nr 2 został 
przesunięty na 23.12.2020 r. W dniu 18.03.2020 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 
wszczął postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
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Został wprowadzony uchwałą nr XXXVIII/1112/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 
2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wo-
dociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”. 

W dokumencie obejmującym lata 2018-2021 wyszczególnione są poszczególne projekty, 
które zostały podzielone na poniższe działy: 
l  woda – przedsięwzięcia rozwojowe, modernizacyjne oraz racjonalizujące zużycie wody 

– sieci wodociągowe – na 14 projektów przewidziano 79 702 400,00 zł.
l  ścieki – przedsięwzięcia rozwojowe modernizacyjne oraz racjonalizujące odprowadzanie 

ścieków – na które składa się 16 projektów – łączna kwota 148 624 200,00 zł 
l  rezerwa finansowa na zadania inwestycyjne – kwota 1 400 000,00 zł

Szczeciński Rower Miejski (Bike_S) 
W ramach Bike_S funkcjonuje około 700 rowerów udostępnianych w 87 stacjach. Podmio-
tem odpowiedzialnym za to zadanie jest spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. 
System powstał w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Pierwsze rowery 
miejskie wyjechały na ulice Szczecina 21 sierpnia 2014 roku. Przetarg na dostawę stacji 
i rowerów wygrała firma BikeU. Liczba użytkowników w stosunku do roku ubiegłego 
zwiększyła się o ponad 5 tys. i wynosi obecnie 47,6 tys. W sezonie 2019 Bikes miał  
410 tys. wypożyczeń. 

Od początku istnienia Roweru Miejskiego, szczecinianie i odwiedzający nasze miasto goście 
podróżowali „Bikesami” 2,74 miliona razy. Wydajność systemu maleje wraz z zużyciem 
technicznym rowerów. Koszt utrzymania Bikes w 2019  roku to 2,3 mln zł. Wpływy z opłat 
wyniosły natomiast 200 tys zł.
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na 23.12.2020 r. W dniu 18.03.2020 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki wszczął 
postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę. 

 
Szczeciński Rower Miejski (Bike_S)  
W ramach Bike_S funkcjonuje około 700 rowerów udostępnianych w 87 stacjach. Podmiotem 
odpowiedzialnym za to zadanie jest spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. System 
powstał w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Pierwsze rowery miejskie wyjechały 
na ulice Szczecina 21 sierpnia 2014 roku. Przetarg na dostawę stacji i rowerów wygrała firma 
BikeU. Liczba użytkowników w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o ponad 5 tys. 
i wynosi obecnie 47,6 tys. W sezonie 2019 Bikes miał 410 tys. wypożyczeń.  
 

 
 
Od początku istnienia Roweru Miejskiego, szczecinianie i odwiedzający nasze miasto goście 
podróżowali „Bikesami” 2,74 miliona razy. Wydajność systemu maleje wraz z zużyciem 
technicznym rowerów. Koszt utrzymania Bikes w 2019  roku to 2,3 mln zł. Wpływy 
z opłat:wyniosły natomiast 0,2 mln zł. 
 

3.8. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH  
I KANALIZACJI 
Został wprowadzony Uchwałą nr XXXVIII/1112/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 
2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”. W dokumenci, obejmującym lata 2018-2021 
wyszczególnione są poszczególne projekty, które zostały podzielone na poniższe działy:  
• woda – przedsięwzięcia rozwojowe, modernizacyjne oraz racjonalizujące zużycie wody – sieci 

wodociągowe – na 14 projektów przewidziano 79 702,40 zł, 
• ścieki – przedsięwzięcia rozwojowe modernizacyjne oraz racjonalizujące odprowadzanie 

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

Do największych zadań wskazanych w 2019 roku zaliczyć można: 
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Do największych zadań wskazanych w 2019 roku zaliczyć można:

l  modernizację magistrali wodociągowej „Miedwianka”, całkowity koszt 14 865 300,00 zł 
(w roku 2019 przeznaczono na ten cel 4 872 200,00 zł), termin zakończenia inwestycji 
2020 r.,

l  monitoring i zarządzanie siecią wodociągową, całkowity koszt 10 078 000,00 zł (w roku 
2019 przeznaczono na ten cel 2 213 800,00 zł), termin zakończenia inwestycji 2020 r.,

l  modernizacja Oczyszczalni Ścieków Komunalnych Zdroje, całkowity koszt 21 998 
300,00 zł, termin zakończenia inwestycji 2020 r.,

l  modernizacja Oczyszczalni Ścieków Komunalnych Pomorzany, całkowity koszt  
21 998 300,00 zł (w roku 2019 przeznaczono  na ten cel 7 468 300,00 zł) termin zakoń-
czenia inwestycji 2021 r.,

l  budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Wielgowo i oś. Sławociesze całkowity koszt  
38 702 100,00  zł (w roku 2019 przeznaczono na ten cel 14 737 600,00 zł) termin reali-
zacji inwestycji 2021 r.,

l  budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej Szczecin Lewobrzeże całkowity 
koszt 9 332 000,00 zł (w roku 2019 przeznaczono na ten cel 128 100,00 zł), zakończenie 
inwestycji 2021 r.,

l  budowa, przebudowa i modernizacja  pozostałych obiektów i instalacji procesu produkcji  
i rozdziału wody, całkowity koszt 7 182 300,00 zł (w roku 2019 przeznaczono na ten cel 
3 152 400,00 zł), termin zakończenia inwestycji 2021 r..

Zadania zakończone:
l  monitoring i zarządzanie siecią kanalizacyjną - całkowity koszt – 38 400,00 zł (środki 

własne 13 900,00 zł; dofinansowanie 24 500,00 zł),
l  budowa kanalizacji sanitarnej oś. Płonia wraz z likwidacją Oczyszczalni Ścieków Ko-

munalnych Płonia – całkowity koszt  – 4 663 600,00 zł (środki własne 1 69 600,00 zł; 
dofinansowanie 2 973 000,00 zł: w 2019 r. przeznaczono na ten cel 1 315 300 zł),

l  rozbudowa systemu GIS w zakresie sieci wodociągowej – całkowity koszt –  
278 500,00 zł (środki własne 101 000,00 zł; dofinansowanie 177 500,00 zł).
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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 stanowi 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 śro-
dowiska podlega sprawozdawczości, zgodnie z art. 18 ust. 2 Prawa ochrony środowiska  
i w związku z tym co dwa lata sporządzane są raporty z jego wykonania, które pozwalają 
na ocenę stopnia realizacji zaplanowanych zadań i wskazują, czy osiągnięto założone 
cele. Raport z realizacji przedmiotowego Programu ochrony środowiska za lata 2017-2018 
został przyjęty przez Radę Miasta Szczecin na sesji w dniu 10.09.2019 r. 

Na podstawie uzyskanych danych za 2019 rok poniżej przedstawiony jest wykaz zadań 
realizowanych i zrealizowanych, określonych w przedmiotowym Programie w poszcze-
gólnych obszarach interwencji:

ŚRODOWISKO

3.9.  PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
MIASTA SZCZECINA NA LATA 

 2017– 2020 Z UWZGLĘDNIENIEM 
 PERSPEKTYWY NA LATA 2021-2024
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Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego 
w kontekście zmian klimatu.
Zadania własne:
l  Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie węglowym w ramach programu MEWA- 

kwota udzielonych dotacji ze środków własnych miasta w wysokości 1 997 586,20 zł 
na likwidację 308 źródeł.

l  Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach – Miej-
ski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji zrealizował i zakończył zadanie  o wartości 
836 246,25 zł, z czego 503 100 zł to środki własne Gminy, a 333 146,25 zł to dotacje ze 
środków europejskich.

l  Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin 
(etap III) – wydatkowana kwota 23 043 986,76 zł (środki własne, RPO WZ).

l  Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin 
(etap III A) – wydatkowana kwota 8 169 797,22 zł (środki własne, RPO WZ).

l  Modernizacja energetyczna - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych - budynek przy 
ul. Piłsudskiego 19, koszt 534 423 zł., podłączenie budynku przy ul. Mazurskiej 19A  do 
miejskiej sieci ciepłowniczej za 199 088 zł, remont i docieplenie budynków 1 888 021 
zł, wymiana źródeł ciepła  192 519 zł.

l  Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek Gminy Miasto Szczecin – zakupiono 
4 samochody elektryczne za kwotę 543 825,98 zł. (środki własne, w tym 250 000 zł 
z WFOŚiGW).

l  Zakup 3 autobusów przegubowych, niskopodłogowych, spełniających normę EURO 
6  przez SPA Klonowica Sp. z o.o. za kwotę 4 847 100,00 zł.

l  Zadania drogowe zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w 2019 r. i wysokość 
kwot wydatkowanych: budowa ulic Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego 65 523 
zł, przebudowa ul. Huculskiej 3 287 104 zł, przebudowa ulic Andersena, Północnej  
i Wapiennej 374 519 zł, przebudowa ul. Grota Roweckiego 3 503 291 zł., przebudowa 
ul. Wiosennej 14 835,76 zł.  

l  Trasy rowerowe - budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego za kwotę 27 
531,21 zł, rozbudowa trasy rowerowej Pomorza Zachodniego za kwotę 109 491,40 zł. 

l  Dostawa samochodu osobowego napędu elektrycznego – podmiot realizujący ZWiK 
Sp. z o.o. za kwotę 134 078 zł.

Zadania monitorowane:
l  Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych -  Szczecińskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. – za kwotę 3 106 550 zł, Modernizacja 
lub wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, publicznych  i usługowych za 
kwotę 1 185 831 zł, termomodernizacja budynków mieszkalnych za kwotę 4 284 221 zł.

l  Termomodernizacja budynków - Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Prawo-
brzeże sp. z o.o., za kwotę 1 830 468 zł.

l  Modernizacja instalacji do filtracji piwa Carlsberg Supply Company Polska S.A. Browar 
Bosman –  22 945 254 zł (lata 2018,2019,2020).

l  Rekonstrukcja kotłów Bensona A i B oraz urządzeń pomocniczych kotłów PGE GiEK 
S.A. Oddział Dolna Odra –  za kwotę 4 558 042 zł, modernizacja kolektora pary z kotła 
pomocniczego oraz wymiana wkładów rurowych za kwotę 1 650 000 zł, modernizacja 
instalacji rozpałkowej kotła Bensona B za kwotę 1 833 000 zł, budowa instalacji kata-
litycznego odazotowania spalin dla kotłów Bensona OP 206 za kwotę 9 535 000 zł, 
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budowa instalacji odsiarczania spalin wraz z instalacją dystrybucji popiołu dla dwóch 
kotłów Benson OP-206 za kwotę 37 496 834 zł.

l  W ramach projektu „Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłow-
niczych”, SEC Sp. z o.o. – wykonał 22 węzły cieplne indywidualne, wymienił izolację 
cieplną na 2 km sieci ciepłowniczej napowietrznej, przebudował 3 km sieci kanałowej 
na sieć z rur preizolowanych. W ramach zadania „ Rozbudowa systemu ciepłowniczego 
SEC w rejonie ul. Duńska-Szczecińska-Kalinowa” wykonano sieć  o długości ok. 1,2 km 
i przyłącza wraz z węzłami przy ul. Szczecińskiej 28 i ul. Poznańskiej 1. W ramach zadania 
„Rozbudowa systemu ciepłowniczego SEC od ul. Krygiera do osiedli w Warzymicach” 
wykonano sieć o długości ok. 0,5 km. W ramach projektu „Przyłączenia nowych osiedli 
w rejonie ul. Szosa Polska- ul. Policka do systemu SEC Sp. z o.o.” wykonano 3 węzły 
cieplne indywidualne i nowa sieć ciepłowniczą o długości ok. 3 km.

Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego 
w kontekście zmian klimatu  oraz  poprawa klimatu akustycznego poprzez dążenie 
do obniżenia hałasu na poziomie obowiązujących standardów:
l  Zadania drogowe zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w 2019r. i wysokość kwot 

wydatkowanych: Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju SST etap I - 219 342 
zł, budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na 
przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego 
w Szczecinie - 38 286 450 zł,  węzeł przesiadkowy Głębokie modernizacja skrzyżowania 
przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem 
ul. Kupczyka do granic administracyjnych miasta - 41 665 zł, przebudowa ciągów ko-
munikacyjnych DK 31 rozbudowa skrzyżowania ul. Krygiera z ul. Granitową - 2 918 931 
zł, przebudowa ul. Szafera - 11 841 232 zł, przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, 
Spacerowej - 51 670 582 zł, modernizacja dostępu do Portu przebudowa układu dro-
gowego w rejonie Międzyodrza – 1 709 694 zł, modernizacja ul. Hożej - 8 431 085 zł, 
modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego - 6 346 299 zł.

Poprawa klimatu akustycznego poprzez dążenie do obniżenia hałasu na poziomie 
obowiązujących standardów:
Zadania własne: 
l  Realizacja mapy akustycznej miasta za kwotę 138 498 zł, w tym w 2019 r. wydatkowano 

38 498 zł.
l  Modernizacja infrastruktury torowej miasta – kwota wydatkowana: 6 757 677,69 zł.
l  Modernizacja i zakup tramwajów- kwota wydatkowana: 6 841 868,11 zł. 
l  Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza Wosia) za 

kwotę 2 352 896 zł.
l  Program remontów nawierzchni ulic zrealizowany na kwotę 4 970 069 zł.

Ochrona ziemi przed negatywnym oddziaływaniem.
Zadania monitorowane:
l  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie – remediacja terenu przy ul. 

Gdańskiej 12b, zadanie realizowane od 2014 r. (sczerpywanie substancji ropopochod-
nych) za kwotę 25 920 zł, ekspertyza określająca aktualny stan środowiska gruntowo-
-wodnego zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi na terenie Bazy MPO 
Sp. z o.o.: za kwotę 100 000 zł.
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l  Likwidacja zbiorników po wojskowym magazynie paliw - Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego – Prawobrzeże sp. z o.o.  -  kwota 133 179 zł.

Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z od-
padami.
Zadania własne:
l  Realizacja Programu „Szczecin bez azbestu” – w ramach programu zdemontowano 

48,650 Mg materiałów zawierających azbest oraz przyjęto 54,535 Mg materiałów za-
wierających azbest. Na zadanie to wydatkowano 86 236,33 zł, w tym uzyskano dotację 
z WFOŚiGW w kwocie 7 293,30 zł.

l  Rozbudowa sieci eksportów wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi 
mieszkańców – budowa Ekoportu przy ul. Taczaka, kwota wydatkowana 6 801 539,23 zł.

Zadania monitorowane:
l  Realizacja zadań związanych z zapobieganiem powstawania odpadów Remondis 

Szczecin Sp. z o.o. poprzez organizowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i mło-
dzieży, zakup materiałów edukacyjnych (gry, książki), wspieranie konkursów „Maraton 
makulaturowy”, „Odjazd śmieci”, wspieranie akcji „Kwiat za grat”, propagowanie zbiorki 
odpadów elektrycznych i elektroenergetycznych z gospodarstw domowych.

l  Dzierżawa kontenerów typu morskiego służących do magazynowania odpadów prze-
mysłowych - Suez Jantra Sp. z o.o. –koszt 17 000 zł.

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, racjonalna gospodarka wodno-
-ściekowa. Ochrona przez zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą.
Zadania własne:
l  Realizacja przedsięwzięć rozwojowych, modernizacyjnych i realizujących zużycie wody,  

w tym realizacja Programu Czysta Odra w Szczecinie i Programu Czysta Odra   w Szcze-
cinie etap 2 – podmiot odpowiedzialny ZWiK Sp. z o.o. – wykonanie w 2019 r. na kwotę 
20 676 700 zł. W ramach tego zadania zrealizowano m.in. 3 515,17 mb wodociągów, 
w tym 2 126.16 mb nowych oraz 1 817,17 mb przyłączy.

l  Realizacja przedsięwzięć rozwojowych, modernizacyjnych i realizujących odbiór 
ścieków, w tym realizacja Programu Czysta Odra w Szczecinie i Programu Czysta Odra   
w Szczecinie etap 2 – podmiot odpowiedzialny ZWiK Sp. z o.o. – wykonanie w 2019 r. na 
kwotę 42 275 274 zł. W ramach tego zadania zrealizowano m.in. 6 691.11 mb kanalizacji, 
w tym 6 266,97 mb nowych oraz 2 358,77 mb przyłączy.

l  Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę - podmiot odpowiedzialny UM Szczecin i ZWiK Sp. z o.o. - koszt 11 460 739 zł.

l  Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z gospodarka ściekową 
(sieć kanalizacyjna, oczyszczalnie ścieków, urządzenia oczyszczające ścieki) - podmiot 
odpowiedzialny UM Szczecin i ZWiK Sp. z o.o. - koszt 3 993 332 zł.

l  Realizacja Programu Cieki Wodne, w tym konserwacja urządzeń wodnomelioracyjnych 
w mieście  na kwotę 889 790 zł i konserwacja urządzeń wodnomelioracyjnych na terenie 
lasów na kwotę 300 000 zł.

l  Regulacja stosunków wodnych w Parku Leśnym Arkońskim na kwotę 821 015,00 zł. 
l  Budowa piaskownika na strumieniu Niedźwiedzianka przy ul. Zwierzynieckiej (etap 

dokumentacji projektowej) za kwotę 40 000 zł.
l  Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu - etap I – Projekt bu-

dowlany na kwotę  54.981,00 zł.
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l  Przyłączenie budynków do sieci wod-kan oraz likwidacja wc poza budynkiem - Zarząd 
Budynków i Lokali Komunalnych, koszt 296 814 zł. 

l  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa 
systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze (SW Międzyodrze) Wyspa Pucka 
za kwotę 413 450 zł, przebudowa układu odprowadzania ścieków w rejonie Łasztownia 
– Kępa Parnicka za kwotę 110 000 zł.

Zadania monitorowane:
l  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w porcie w Szczecinie (Zarząd 

Morskich Portów Szczecin i Świnoujście), kwota wydatkowana 4 366 002 zł.
l  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – przeprowadzono 3 kontrole podmiotów, 

w dwóch przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.

Zrównoważone gospodarowanie zasobami geologicznymi
l  Obserwacja terenów zagrożonych osuwiskami, prowadzenie rejestru zawierającego 

informacje o tych terenach. W dniach 28-31 maja 2019 r. przeprowadzono wizje terenowe 
na wszystkich 6 osuwiskach oraz monitoring obserwacyjny na 2 osuwiskach (nr 79755; 
nr 80568). Zastabilizowano 40 punkty pomiarowe do monitoringu instrumentalnego na 
4 wytypowanych osuwiskach (79710; 79749; 805504;) oraz wykonano pomiary bazowe 
(„zerowe”) na 45 punktach pomiarowych, w tym pięciu już istniejących, a założonych 
wcześniej przez inne podmioty, na lub przy wytypowanych osuwiskach. W ramach prac 
realizowanych w dniach 26-27 listopada 2019 r. przeprowadzono wizje terenowe na 
wszystkich 6 osuwiskach,  monitoring obserwacyjny na 2 osuwiskach oraz  wykonano 
pomiary na zastabilizowanych w maju 2019 r. punktach pomiarowych. Na wstępnym 
etapie przeprowadzono kontrolne wizje terenowe wszystkich osuwisk objętych monito-
ringiem w celu sprawdzenia ich aktualnych grani, stopnia aktywności, stanu zagrożenia 
dla infrastruktury zarówno w ich obrębie, jak i bezpośrednim sąsiedztwie. Nie odnotowano 
wyraźnych zmian w odniesieniu do opisów w Raporcie z maja 2019 r. Koszt zadania:  
31 550, 00 zł.

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i zrównoważone użytkowanie zasobów przy-
rodniczych:
l  powoływanie nowych obszarów i obiektów prawnie chronionych – w 2019 r. został 

ustanowiony jeden pomnik przyrody (buk zwyczajny odm. czerwonolistnej na terenie 
parku im Dowbór-Muśnickiego),

l  bieżąca pielęgnacja i ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych  – na utrzy-
manie pomników przyrody wydatkowano kwotę 43 627,46 zł,

l  utworzenie ośrodka leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt - trwa budowa ośrodka 
rehabilitacji dla dzikich zwierząt „DZIKA OSTOJA” wraz z azylem i salką edukacyjną. 
Zakończenie I etapu tej inwestycji jest zaplanowane na koniec bieżącego roku. Kwota 
przeznaczona na ten cel to 2 756 168,56 zł,

l  prowadzenie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt chronionych – wydatkowano 
kwotę 71 448,00 zł,

l  prowadzenie edukacji ekologicznej i działań z zakresu pogłębiania świadomości 
ekologicznej mieszkańców. W ramach kwoty 231 468,80 zł zrealizowano następujące 
projekty: „Misja dzieci Szczecin bez śmieci”, Spotkania edukacyjne w Ekoporcie, orga-
nizacja Ogólnopolskiej konferencji, Syrenie stawy (scenariusze edukacyjne). Godzina 
dla Ziemi, Stop SMOG i inne.
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l  organizacja prelekcji ekologicznych, warsztatów przyrodniczych, wystaw i innych wyda-
rzeń w Centrum Edukacji Ekologicznej „Szmaragdowe-Zdroje” (dawne schrony) - kwota 
wydatkowana 282 000 zł,

l  przebudowa dawnego zajazdu „Szmaragd” na cele Centrum Edukacji Ekologicznej  
kwota: 10 084 352,04 zł,

l  wykonanie prac modernizacyjnych i remontowych w Centrum Edukacji Ekologicznej  
w Zdrojach (w dawnych schronach) na kwotę 142 311,00 zł,

l  modernizacja istniejącego systemu oświetlenia miejskiego - Obszar I-II: wydatkowana 
kwota 2 220 041,05 zł (środki własne, RPO WZ), Obszar IV:  wydatkowana kwota 707 
404,96 zł (środki własne, RPO WZ), Obszar V: wydatkowana kwota 1 199 795,31 zł (środki 
własne, RPO WZ).

Rozwijanie i właściwe użytkowanie systemu zieleni miejskiej
l  Podejmowanie zadań konserwacyjnych i pielęgnacyjnych – podmiot odpowiedzialny 

UM Szczecin i ZUK – na zieleń miejską wydatkowano kwotę 5 786 455 zł i na zieleń 
w pasie drogowym 4 352 224 zł.

l  Prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów – podmiot odpowiedzialny UM Szczecin, ZUK, 
ZDiTM – posadzono 129 drzew za 99 500 zł.

l  Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina (poprawa wizerunku  
i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorod-
ności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców) – wykona-
nie koncepcji zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego kompleksów leśnych: 
Uroczysko Kupały i Park Leśny Mścięcino za kwotę 11 316,00 zł.

l  Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich, w tym realizacja remontu mostku 
widokowego nad J. Szmaragdowym i jego oświetlenia, remont schodów do Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Zdrojach (dawne schrony) kwota wydatkowana – 213 967,04 zł.

l  Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności 
publicznej – rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego kwota 
wydatkowana - 1 604 739,00 zł.

l  Prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów - realizacja Programu PLATAN za kwotę  
528 807,20 zł.

l  Wykonanie nasadzeń drzew w otoczeniu dawnego zajazdu Szmaragd  na terenie Parku 
Leśnego Zdroje za kwotę 30 780 zł.

l  Program Zielone podwórka i Przedogródki (polepszenie wizerunku miasta poprzez 
poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem 
tworzenia terenów zielonych) kwota wydatkowana: 1 700 000,00 zł.

Minimalizacja skutków wystąpienia poważnych awarii oraz ograniczenie ryzyka 
ich wystąpienia.
Zadania własne:
l  W ramach modernizacji systemu ostrzegania i alarmowania  zrealizowano  zadanie 

„Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowania Miasta Szczecin” – koszt realizacji 
1 162 499,44 zł.

l  Rozpoczęto realizacje zadania na dostawę Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego na pojeździe. Koszt zadania 260 956,80 zł. Centrum będzie wykorzystywane do 
bezpośredniej koordynacji działań służb ratowniczych w terenie, w tym działań zwią-
zanych z ochroną środowiska.
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l  Prowadzenie portalu „Bezpieczni Razem”, poprzez utrzymywanie i aktualizację infor-
macji dotyczących sposobu postępowania w sytuacjach kryzysowych i w przypadku 
wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych.

Zadania monitorowane:
l  WIOŚ Szczecin – przeprowadzono 1 kontrolę ZDR, 1 kontrole ZZR i 3 kontrole zakładów 

innych  podmiotu.
l  Suez Jantra Sp. z o.o. – Wykonanie monitoringu wizyjnego 120 000 zł.
l  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - przeprowadzono 9 kontroli  

w zakładach dużego ryzyka, zakupiono 2 quady z lawetą za 119 802 zł, zakupiono  3 
średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 3 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze,  
9 zestawów narzędzi hydraulicznych, 1 zestaw do oświetlenia terenu akcji za łączną 
kwotę 11 150 276 zł. 

W celu przeprowadzenia analizy stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cie-
plarnianych na obszarze Gminy Miasto Szczecin, określenia działań zmierzających do 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, redukcji zużycia energii, zwiększenia 
wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz 
z ekonomiczno-ekologiczną oceną ich efektywności, dnia 27 października 2015 r. Rada 
Miasta Szczecin podjęła uchwałę nr XII/274/15  w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin. Przedmiotowy Plan powstał 
w ramach realizowanego przez SSOM opracowania pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” obejmującego opracowanie 
dokumentów strategicznych dla 12 gmin, w tym dla Gminy Miasto Szczecin. W kontekście 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasto Szczecin jako członek Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego jest liderem działań na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym również 
racjonalnego zużycia energii, wykorzystania technologii niskoemisyjnych oraz odnawial-
nych źródeł energii. Procesowi rozwoju Gminy Miasto Szczecin musi towarzyszyć wysoki 
wzrost poziomu życia mieszkańców, w czystej przestrzeni, wykorzystującej potencjały 
środowiska przyrodniczego, z dostępem do wysokiej jakości technologii na rzecz rozwoju 
gospodarki przyjaznej środowisku. Szczecin ma być nie tylko spójną wewnętrznie strukturą 
przestrzenno-funkcjonalną, o sprawnych i rozbudowanych powiązaniach z otoczeniem 
zewnętrznym; ma być także zdrowym miejscem do życia, z którym mieszkańcy identyfikują 
się i w którym chcą mieszkać i pracować.  Wyniki przeprowadzonej w ramach realizacji Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla ekwiwalentnego dla 
roku bazowego 2013 dla Gminy Miasto Szczecin pokazały, iż całkowita emisja dwutlenku 
węgla ekwiwalentnego z obszaru gminy wyniosła 2 612 067,27 Mg (z inwentaryzacji wy-
łączono podmioty objęte Europejskim Systemem Handlu Emisjami (EU-ETS)). Największy 
udział w emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasto Szczecina pochodził z sektora 
przemysłu, handlu, usług i innych – 40,68%, następnie z sektora mieszkalnictwa – 31,51% 
oraz transportu indywidualnego – 23,32%. Na podstawie powyższych analiz określono 
wizję na przyszłość, cele strategiczne i szczegółowe oraz kierunki działań dla Gminy 
Miasto Szczecin, które w ramach PGN zaleca się realizować, aby obniżyć energochłon-
ność wszystkich sektorów, a tym samym obniżyć emisję dwutlenku węgla jak i również 
zapewnić wzrost wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. 

3.10. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
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W dokumencie określono następujące cele dotyczące przede wszystkim ograniczenia 
zanieczyszczeń do powietrza, poprawy jakości powietrza oraz efektywnego zarządzanie 
energią na terenie miasta:
l  redukcja emisji CO2 na terenie gminy Miasto Szczecin o 3,90% do roku 2020, w stosunku 

do roku bazowego, 
l  redukcja do 2020 r. zużycia energii finalnej o 1,90%, w stosunku do roku bazowego 2013, 

zwiększenie udziału wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na 
terenie gminy Miasto Szczecin o 0,13% do roku 2020, w stosunku do roku bazowego,

l  redukcja zanieczyszczeń do powietrza zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza 
dla strefy Aglomeracja Szczecińska.

Dla osiągnięcia celów określonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej sporządzony został 
harmonogram rzeczowo – finansowy działań (krótko, średnio i długoterminowych), który 
przedstawia konkretne zadania podejmowane w celu ograniczenia energochłonności, 
emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Dla każdego zadania 
ujętego w harmonogramie rzeczowo-finansowym określono podmioty odpowiedzialne 
za realizację, termin realizacji, koszty wraz ze wskazaniem możliwych źródeł finansowania, 
efekt ekologiczny, ekonomiczny oraz energetyczny, a także opis (wskaźnika/miernika) 
monitorowania zadania. Realizacja wszystkich działań zawartych w harmonogramie rze-
czowo - finansowym (do 2024 roku) pozwoli na uzyskanie 4,43% redukcji emisji dwutlenku 
węgla ekwiwalentnego w stosunku do emisji zinwentaryzowanej dla roku bazowego 2013. 
Szacowany efekt redukcji zużycia energii finalnej dla gminy Miasto Szczecin wyniesie 156 
182 MWh. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż przedmiotowy dokument ma formę otwartą 
i podlega aktualizacji, co w konsekwencji przyczynia się do rozszerzenia harmonogramu 
rzeczowo – finansowego o nowe działania. Przekazane informacje o planowanych dzia-
łaniach/przedsięwzięciach są podstawą do aktualizacji przedmiotowego dokumentu 
oraz zmiany uchwały, którą dokument został przyjęty do realizacji. Ujęcie w dokumencie 
inwestycji/zadań związanych z gospodarką niskoemisyjną umożliwia jednostkom realizu-
jącym planowane działania, pozyskanie wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych 
w wielu programach krajowych i europejskich. W 2019 r. w ramach aktualizacji dokumentu 
na wniosek Województwa Zachodniopomorskiego wprowadzono planowane zadanie 
inwestycyjne, ujęte w załączniku nr 8 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej polegające na 
budowie demonstracyjnego budynku pasywnego siedziby Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Ponadto w 2019 r. w Planie ujęto 
montaż paneli modułów fotowoltaicznych na dachu budynku TBS Prawobrzeże z założe-
niem realizacji na lata 2020-2021. Wpisanie tych dużych przedsięwzięć do PGN umożliwia 
jednostkom pozyskanie wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych, jednak ich realizacja  
nie jest możliwa do zrealizowania w jednym roku kalendarzowym.
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Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, plany gospo-
darki odpadami są opracowywane na poziomie krajowym i wojewódzkim. Jednostki 
samorządu terytorialnego swoje zamierzenia gospodarcze z zakresu gospodarki 
odpadami dostosowują do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. W obowią-
zującym Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028,  w zakresie 
planów inwestycyjnych dla Gminy Miasto Szczecin wskazany jest rozwój sieci Eko-
portów, czyli punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dostępnych 
dla wszystkich mieszkańców. W dokumencie wskazano realizację trzech obiektów 
w perspektywie lat 2017-2020. W roku 2017 oddano do użytku punkt zlokalizowany 
przy zbiegu ulic Arkońskiej i Harcerzy, a pod koniec 2019 roku zakończono realizację 
dziewiątego już obiektu tego typu mieszczącego się u zbiegu ulic Witkiewicza i Ta-
czaka. W planie znajduje się również budowa kolejnego obiektu. Ekoport przy ulicy 
Taczaka jest obiektem całkowicie przyjaznym środowisku. Odzyskiwana jest woda 
z deszczówki oraz energia słoneczna. Dodatkowo na części terenu powstał zielony 
ogród, jako przedłużenie i naturalne powiązanie z Parkiem Kutrzeby. Na obszarze całego 
Ekoportu znajduje się ponad 2300 metrów kwadratowych zieleni. Prowadzona jest 
także funkcja edukacyjna, nie tylko dla uczniów, ale również wszystkich pozostałych 
mieszkańców Szczecina. Tak jak przy ulicy Arkońskiej, posiada on salę edukacyjną, 
która pełnić będzie także funkcję świetlicy osiedlowej. Na zewnątrz natomiast znaj-
dziemy ekspozycje służące do prowadzenia zajęć z najmłodszymi mieszkańcami.
Ogromną popularnością cieszy się Galeria Szpargałek, zlokalizowana w Ekoporcie 
przy ulicy Arkońskiej, która oferuje wiele przedmiotów (książki, zabawki, meble itp. 
z tzw. „drugiej ręki”. Galeria otwarta jest raz w miesiącu. Wtedy też przychodzą do niej 
tłumy mieszkańców, którzy te przedmioty „o drugim życiu” mogą zabrać do domu. 
Warunek jest jeden: muszą wpłacić określoną sumę pieniędzy na konta organizacji 
pożytku publicznego współpracujących z Galerią i pokazać dowód wpłaty pracow-
nikowi. Dzięki wpłatom mieszkańców korzystającym z zasobów Galerii, na konta 
organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń i fundacji w 2019 roku wpłynęło 
65 739 złotych.  W dwóch najnowszych Ekoportach działają także miejsca zwane 
„Książka na wynos”. Każdy zainteresowany może przyjść, wybrać książkę i za darmo 
zabrać do domu. Każdy również może przynieść zbędne lektury i zostawić dla innych. 

3.11.  PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
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Lokalizacje Ekoportów

Liczba mieszkańców korzystających z Ekoportów w latach 2013-2019

LOKALIZACJA EKOPORTU DZIELNICA / OSIEDLE

1. ul. Dworska ( przy placu Słowińców) Gumieńce

2. Ul. Gdańska Międzyodrze

3. ul. Helska (róg ul. Goleniowskiej) Prawobrzeże / Dąbie

4. ul. Firlika 31 Drzetowo – Grabowo

5. ul. Kołbacka (róg ul. Przyszłości) Płonia

6. ul. Górna 3B Bukowo

7. ul. Leszczynowa Prawobrzeże / Zdroje

8. ul. Arkońska (róg ul. Harcerzy) Zachód

9. ul. Taczaka (róg ul Witkiewicza) Gumieńce

Zaletą Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest możliwość pozbywa-
nia się odpadów problemowych zaraz po ich wytworzeniu bez konieczności ponoszenia 
dodatkowej opłaty. Punkty te funkcjonują na terenie Gminy Miasto Szczecin od roku 1999 
i z każdym rokiem cieszą się coraz większą popularnością. W roku 2013 do Ekoportów 
przybyło około 18 tysięcy mieszkańców, następne lata to bardzo duża zmiana w liczbie 
odwiedzających. W roku 2014  51 tysięcy mieszkańców, w roku 2015  ponad 82 tysiące, 
a roku 2016 padł kolejny rekord – liczba odwiedzających Ekoporty wyniosła około 100 
tysięcy osób, a w roku 2017 133,5 tysiąca. W roku 2018 liczba osób, które skorzystały 
z możliwości Ekoportów wyniosła blisko 167 tysięcy odwiedzających, a w roku 2019 
przekroczyła 200 tys. (215 207) co pokazuje, że zainteresowanie oraz świadomość wśród 
mieszkańców na temat segregacji odpadów stale rośnie. 

W roku 2019 ze wszystkich Ekoportów na terenie Szczecina odebrano łącznie ponad 9900 
ton odpadów problemowych, najwięcej z punktu zlokalizowanego przy ul. Harcerzy. Ilość 
odebranych odpadów w Ekoportach jest wyższa o ponad 2811 ton niż w roku poprzednim.
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EcoGenerator -  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Zlokalizowana na Ostrowie Grabowskim instalacja rozpoczęła pracę w grudniu 2017 roku. 
W pierwszym rozruchowym roku unieszkodliwiła 114,5  tys. ton odpadów i wytworzyła 
blisko 70 tys. MWh energii elektrycznej oraz 190 tys. GJ ciepła. W 2019 r. EcoGenerator 
unieszkodliwił 150 tys. ton odpadów komunalnych oraz wytworzył 81,7 tys. MWh energii 
elektrycznej i 609,2 tys. GJ ciepła. 
Popyt na usługi Ecogeneratora jest znacznie większy niż możliwości. Odpady ze Szczecina 
stanowią połowę przetwarzanych w EcoGeneratorze.  Dostarczają je firmy Remondis, MPO, 
Suez i Tompol. Reszta pochodzi ze Stargardu, Myśliborza, Związku Gmin RXXI i Związku Ce-
lowego Gmin 12. Zakład przyjmuje też odpady z województw: lubuskiego, wielkopolskiego 
i pomorskiego. Każdy rodzaj odpadów, a jest ich ok. tysiaca, ma swój odrębny 6-cyfrowy 
kod. Struktura odpadów zagospodarowanych w 2019 rokuprzez EcoGeneratora:
l  106 tys. ton – odpady z mechanicznej obróbki odpadów (tzw. posortownicze, frakcja 

nadsitowa), kod 19 12 12
l  14 tys. ton – odpady palne, paliwo alternatywne (RDF), kod 19 12 10 
l  30 tys. ton – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, kod  20 03 01.

Głównym zadaniem EcoGeneratora jest bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie 
odpadów komunalnych. Wartością dodaną tego procesu jest energia elektryczna i cieplna. 
Dwa ruszty spalania odpadów są zintegrowane z kotłami parowymi. Para z kotłów zasila 
turbozespół. Odpady przetwarzane w EcoGeneratorze mają kaloryczność węgla brunat-
nego (ok. 10 Mj/kg). Energia wytwarzana w EcoGeneratorze zaspokaja potrzeby ok. 30 tys. 
gospodarstw domowych. Część energii elektrycznej jest wykorzystywana przez spalarnię 
do procesów technologicznych.

EcoGenerator rok 2019

2019

Energia elektryczna
Sprzedaż ciepła

Produkcja Sprzedaż

[MWh] [MWh] [GJ]

styczeń 7 857,76 5 959,70 71 993,51

luty 3 308,61 2 072,42 54 456,32

marzec 3 131,73 2 005,27 43 647,37

kwiecień 8 456,55 6 665,39 60 370,73

maj 7 086,59 5 599,86 47 815,00

czerwiec 8 964,70 7 054,85 51 499,00

lipiec 9 421,40 7 392,18 48 767,00

sierpień 8 856,43 6 897,42 33 843,00

wrzesień 811,06 616,77 0,00

październik 6 489,25 5 124,50 49 814,00

listopad 8 726,62 6 604,47 72 165,00

grudzień 8 614,23 6 431,37 74 848,00

SUMA 81 724,94 62 424,18 609 218,93
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Na terenie zakładu jest przygotowana ścieżka edukacyjna, dzięki której można zapoznać się 
z przebiegiem procesu przekształcania odpadów w energię, a także dowiedzieć się, jakie 
znaczenie dla ochrony środowiska i nowoczesnej gospodarki mają spalarnie odpadów 
komunalnych. EcoGenerator odwiedzają uczniowie szczecińskich szkół, studenci, seniorzy, 
członkowie różnych stowarzyszeń i organizacji. Goście przed zwiedzaniem uczestniczą 
w prezentacji na temat EcoGeneratora i nowoczesnej gospodarki odpadami. Prezentacje 
są przygotowane dla trzech grup wiekowych: najmłodszych (2–4 klasa), nieco starszych 
(5–8 klasa) i oraz dla szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych. W 2019 roku w zajęciach 
edukacyjnych EcoGeneratora wzięło udział 1500 osób. W sumie szczecińską spalarnię 
zwiedziło już ponad 3,6 tys. osób. 

Zmiany w odbiorze odpadów biodegradowalnych  
1 lipca 2019 r. nastąpiły zmiany w związku z rozszerzeniem frakcji odpadów ulegających 
biodegradacji, a podlegających obowiązkowi ich odbioru. Do segregacji odpadów bio 
obejmujących trawę, liście, gałęzie, włączono dodatkowo odbiór odpadów spożywczych 
i kuchennych pochodzenia roślinnego. Rozszerzenie frakcji odbioru w zakresie odpadów 
bio związane było z dostosowaniem się gmin do przepisów określonych Rozporządze-
niem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Zadaniem gminy było przeorganizowanie systemu gospodarowania odpadami i do-
stosowanie go do nowych zasad oraz przygotowanie mieszkańców do ich stosowania. 
Działania w tym zakresie były realizowane już kilka miesięcy wcześniej w szerokim kręgu 
zainteresowanych podmiotów: firm zajmujących się odbiorem odpadów, spółdzielni 
mieszkaniowych, zarządców nieruchomości. Czynności organizacyjne uzupełniała szeroko 
zakrojona, kilkuetapowa akcja informacyjna. Do mieszkańców Szczecina trafiło kilkadziesiąt 
tysięcy ulotek prezentujących nowe zasady, na klatkach schodowych pojawiły się plakaty 
kolportowane przez zarządców, powstała specjalna strona internetowa, publikacje prasowe, 
zrealizowano kampanię informacyjną w internecie. Przekazywane informacje obejmowały 
takie zagadnienia jak: obowiązek mieszkańców zabudowy jednorodzinnej wyposażenia 
się w pojemniki na odpady bio, zasady gromadzenia odpadów bio, szczegółowy podział 
odpadów na poszczególne frakcje. Dzięki wszystkim tym działaniom 1 lipca przy większości 
nieruchomości pojawiły się nowe, brązowe pojemniki, a mieszkańcy  zaczęli przyzwycza-
jać się do nowych zasad. Obecnie w Szczecinie selektywną zbiórkę odpadów deklaruje 
91 proc. właścicieli nieruchomości. Przez pierwsze miesiące obowiązywania nowego 
systemu, jego działanie było analizowane, Wydział Gospodarki Komunalnej pozostaje 
w stałym kontakcie z firmami odbierającymi odpady oraz zarządcami nieruchomości. Na 
podstawie obserwacji i analiz wypracowane zostały wnioski i rozwiązania, mające na celu 
zwiększenie efektywności systemu pod względem ekonomicznym i ekologicznym. Będą 
one wdrażane w roku bieżącym. 
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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. 
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. Mapy terenów zagrożonych 
hałasem (mapy konfliktów akustycznych) stanowiły podstawę do opracowania samego 
Programu. 

Działania główne programu dotyczące hałasu drogowego zostały ujęte w dwóch warian-
tach. Wariant I obejmował 33 zadania i dotyczył zmniejszenia emisji hałasu drogowego 
w wyniku wymiany nawierzchni dróg, remontów i modernizacji dróg, oraz usprawnienia 
transportu drogowego poprzez budowę nowych dróg. Zrealizowano 10 zadań, w trakcie 
realizacji jest 8. Wariant II odnosił się do ochrony terenów zagrożonych hałasem drogowym 
za pomocą ekranów akustycznych. Zadania te były przewidziane do realizacji warunkowo, 
jeżeli znajdą się na nie środki finansowe.

Od grudnia 2017 r. prowadzona  jest budowa  nowych tras tramwajowych w Szczecinie. 
Projekt jest realizowany w lewobrzeżnej części Szczecina w rejonie ulic: Ku Słońcu, Szafera, 
Arkońskiej i al. Wojska Polskiego, prace mają zostać zrealizowane do końca 2021 r. Wzrost 
atrakcyjności transportu szynowego osiągnięty zostanie poprzez poprawę dostępności dla 
mieszkańców do transportu zbiorowego, skrócenie czasu przejazdu, poprawę płynności 
ruchu w mieście, wzrost poziomu bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej, wzrost komfortu 
podróżowania, co w konsekwencji ma przełożyć się na przejęcie pasażerów z transportu 
indywidualnego, zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko i warunki 
życia mieszkańców, w tym m. in. ograniczenie emisji hałasu.

W 2019 r. powstała nowa Mapa akustyczna miasta Szczecin, na jej podstawie w 2020 roku 
ponownie powstanie Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin 
na lata – 2021-2025, w którym przedstawione zostaną propozycje dostosowania poziomu 
hałasu do dopuszczalnego na terenach, na których nastąpiły przekroczenia obowiązują-
cych norm. 

3.12.  PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
PRZED HAŁASEM 

 DLA MIASTA SZCZECIN 
 NA LATA 2016 - 2021



74

SZCZECIN | 2019 RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SZCZECIN

3.13.  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 
bezdomności zwierząt  w Szczecinie w 2019  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 gospodar-

skich,
l  zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt.
W ramach Programu w 2019 r. wykonano:
l  ok. 1900 wizyt lekarsko - weterynaryjnych kotów wolno żyjących, 
l  1 400 zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, 
l  zaczipowano 777 psów, 
l  zakupiono i rozdano społecznym opiekunom 63 szt. domków dla kotów wolno żyjących 

oraz 17 144 kg suchej karmy oraz 12 552 szt. puszek karmy dla kotów.
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3.14. PLAN ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU

Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Szczecin został przyjęty uchwałą  nr VII/218/19 
Rady Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2019 roku. Dokument został opracowany na pod-
stawie porozumienia DZR/U/31/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku zawartego pomiędzy 
Ministerstwem Środowiska a Gminą Miastem Szczecin, stanowiącego deklarację udziału 
Miasta w projekcie opracowania planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 
100 tys. mieszkańców. Analogiczne plany opracowane zostały w ramach ww. projektu 
w 43 innych dużych ośrodkach miejskich Polski.

Plan adaptacji do zmian klimatu (MPA) powiązany jest z dokumentami poświęconymi  
adaptacji do zmian klimatu szczebla międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego, 
a także z dokumentami regionalnymi, w tym z dokumentami strategicznymi i planistycz-
nymi obowiązującymi w mieście. MPA będzie wdrażany w latach 2019-2030. Przewiduje 
się monitoring realizacji MPA co dwa lata, a ewaluację w latach 2024 oraz 2030. Wyniki 
ewaluacji będą podstawą do podjęcia decyzji o ewentualnej aktualizacji dokumentu.

Celem nadrzędnym MPA jest skuteczna ochrona ludności, infrastruktury i gospodarki 
Szczecina przed skutkami zmieniającego się klimatu. 

Wyznacza on cztery cele strategiczne:
1. Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane z temperaturą powietrza,
2. Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi,
3. Zwiększenie odporności miasta na występowanie ekstremalnych opadów,
4. Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane z występowaniem wiatru.

Cele MPA realizowane są poprzez podejmowanie działań adaptacyjnych. Mają one na celu 
przystosowanie miasta do zmian klimatu, redukując podatność przede wszystkim sektorów 
miasta ocenionych na najbardziej wrażliwe: zdrowia publicznego, transportu, gospodarki 
wodnej oraz terenów zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności. Dobór działań 
adaptacyjnych dokonano tak, aby każdy cel był osiągnięty w optymalny sposób przy 
uwzględnieniu m.in. kryteriów zrównoważonego rozwoju, efektywności kosztowej oraz 
synergicznego oddziaływania efektów działania w ograniczeniu innych zagrożeń. Dla 
osiągnięcia efektu synergii  w wymienionych sektorach potrzebne są działania w różnych 
obszarach funkcjonowania miasta  – jego organizacji, edukacji i ostrzegania mieszkańców 
o zagrożeniach oraz rozwiązań technicznych w przestrzeni miasta. Dlatego też, w MPA 
wskazano działania w trzech kategoriach:
l  działania zarządczo-organizacyjne – dotyczą zmian w prawie miejscowym w zakresie  np. 

planowania przestrzennego, organizacji przestrzeni publicznej, tworzenia wytycznych 
w sytuacjach występowania zagrożeń klimatycznych, usprawnienia funkcjonowania 
służb miejskich bądź systemów ostrzegania przed zagrożeniami;
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l  działania informacyjno-edukacyjne –  wspierające, podnoszące społeczną świadomość 
klimatyczną i propagujące dobre praktyki adaptacyjne, pozwalają zaadaptować miasto 
i mieszkańców do zmieniającego się klimatu poprzez odpowiednie programy eduka-
cyjne i zintensyfikowane działania informacyjne;

l  działania techniczne – o charakterze twardym/inwestycyjnym obejmujące budowę 
nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury, która przyczynia się do ochrony miasta 
przed negatywnymi skutkami zmian klimatu.

Za realizację celów odpowiada samorząd gminny we współpracy z interesariuszami ze-
wnętrznymi, zarówno zinstytucjonalizowanymi, jak i indywidualnymi. 

Nazwa przedsięwzięcia Finansowanie Koszt [PLN] Stan realizacji

Ograniczanie zanieczysz-
czeń powietrza – Gepard

Gmina Miasto 
Szczecin, NFO-
ŚiGW

18 450 000,00

W trakcie realizacji. W związku 
z rozwiązaniem umowy z kon-
sorcjum URSUS BUS realizacja 
planowana na 2021 r.

Zakup bezemisyjnego ta-
boru autobusowego wraz 
z infrastrukturą

Gmina Miasto 
Szczecin, POIiŚ 
2014-2020

29 718 892,00 W trakcie realizacji. Realizacja w la-
tach 2020-2021.

Budowa i przebudowa toro-
wisk w Szczecinie - ETAP II

Gmina Miasto 
Szczecin, POIiŚ 
2014-2020

481 270 968,26 W trakcie realizacji

Zwiększenie świadomości 
ekologicznej na terenie 
Gminy Miasto Szczecin 
realizowanej poprzez mo-
dernizację istniejącego sys-
temu oświetlenia miejskiego 
– obszar I-II

Gmina Miasto 
Szczecin, RPO WZ 2 220 041,05 Zakończone

Zwiększenie świadomości 
ekologicznej na terenie 
Gminy Miasto Szczecin 
realizowanej poprzez mo-
dernizację istniejącego sys-
temu oświetlenia miejskiego 
– obszar IV

Gmina Miasto 
Szczecin, RPO WZ 707 404,96 Zakończone

Zwiększenie świadomości 
ekologicznej na terenie 
Gminy Miasto Szczecin 
realizowanej poprzez mo-
dernizację istniejącego sys-
temu oświetlenia miejskiego 
– obszar V

Gmina Miasto 
Szczecin, RPO WZ 1 199 795,31 Zakończone

Opracowanie Strategii 
Rozwoju elektromobilno-
ści Miasta Szczecina 2035 
(S_e-mobility 2035)

Gmina Miasto 
Szczecin, NFO-
ŚiGW

52 890,00 W trakcie realizacji. Realizacja 
w 2020 r.

W 2019 roku na terenie miasta Szczecin zaczęto oraz w pełni przeprowadzono 
szereg inwestycji wpisujących się w ww. kierunki działań. Podjęte zostały m.in. na-
stępujące działania:
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Nazwa przedsięwzięcia Finansowanie Koszt [PLN] Stan realizacji

Ograniczanie zanieczysz-
czeń powietrza – Gepard

Gmina Miasto 
Szczecin, NFO-
ŚiGW

18 450 000,00

W trakcie realizacji. W związku 
z rozwiązaniem umowy z kon-
sorcjum URSUS BUS realizacja 
planowana na 2021 r.

Zakup bezemisyjnego ta-
boru autobusowego wraz 
z infrastrukturą

Gmina Miasto 
Szczecin, POIiŚ 
2014-2020

29 718 892,00 W trakcie realizacji. Realizacja w la-
tach 2020-2021.

Budowa i przebudowa toro-
wisk w Szczecinie - ETAP II

Gmina Miasto 
Szczecin, POIiŚ 
2014-2020

481 270 968,26 W trakcie realizacji

Zwiększenie świadomości 
ekologicznej na terenie 
Gminy Miasto Szczecin 
realizowanej poprzez mo-
dernizację istniejącego sys-
temu oświetlenia miejskiego 
– obszar I-II

Gmina Miasto 
Szczecin, RPO WZ 2 220 041,05 Zakończone

Zwiększenie świadomości 
ekologicznej na terenie 
Gminy Miasto Szczecin 
realizowanej poprzez mo-
dernizację istniejącego sys-
temu oświetlenia miejskiego 
– obszar IV

Gmina Miasto 
Szczecin, RPO WZ 707 404,96 Zakończone

Zwiększenie świadomości 
ekologicznej na terenie 
Gminy Miasto Szczecin 
realizowanej poprzez mo-
dernizację istniejącego sys-
temu oświetlenia miejskiego 
– obszar V

Gmina Miasto 
Szczecin, RPO WZ 1 199 795,31 Zakończone

Opracowanie Strategii 
Rozwoju elektromobilno-
ści Miasta Szczecina 2035 
(S_e-mobility 2035)

Gmina Miasto 
Szczecin, NFO-
ŚiGW

52 890,00 W trakcie realizacji. Realizacja 
w 2020 r.

Modernizacja energetycz-
na budynków użyteczności 
publicznej Gminy Miasto 
Szczecin – etap III

Gmina Miasto 
Szczecin

43 299 973,39 W trakcie realizacji

Modernizacja energetycz-
na budynków użyteczności 
publicznej Gminy Miasto 
Szczecin – etap IIIA

Gmina Miasto 
Szczecin, Urząd 
Marszałkowski 
Wo j e w ó d z t w a 
Zachodniopomor-
skiego

Wartość pro-
jektu: 11 369 
096,92 PLN 
Wartość dofi-
nansowania:   
4 007 217,97

W trakcie realizacji

Syrenie Stawy – centrum 
ochrony bioróżnorodno-
ści w Parku Leśnym Las 
Arkoński

Gmina Miasto 
Szczecin, Urząd 
Marszałkowski RPO 
WZ

Wartość pro-
jektu: 5 204 
561,62 Dofinan-
sowanie 3 999 
997,08

Zakończone

Budowa otwartych stref ak-
tywności wariant rozszerzo-
ny – 5 obiektów

Gmina Miasto 
Szczecin, Minister-
stwo Sportu i Tury-
styki

Wartość projek-
tu: 1 245 203,36 
Dofinansowa-
nie: 250 000,00 

Zakończone

Budowa Parku Majowe 
w Szczecinie

Gmina Miasto 
Szczecin, POIS 
2014-2020

Wartość projek-
tu: 2 705 760,02 
Dofinansowa-
nie: 
1 047 847,51 

Zakończone

Program Elektromobilności 
Miasta Szczecin – etap II

Gmina Miasto 
Szczecin

57 422,87 Prace przygotowawcze

Budowa drogi rowerowej 
łączącej Gminę Stare Czar-
nowo z miastem Szczecin

Gmina Miasto 
Szczecin, Gmina 
Stare Czarnowo

25 272,82 Zakończone

Modernizacja dostępu dro-
gowego do Portu w Szcze-
cinie: przebudowa układu 
drogowego w rejonie Mię-
dzyodrza

Gmina Miasto 
Szczecin, POIiŚ 
2014-2020

Wartość projek-
tu będąca poza 
projektem dofi-
nansowanym 
obejmującym 
część mostową: 
329 868 105,04 
PLN Wartość 
projektu dofi-
nansowanego 
w ramach PO-
IiŚ 2014-2020: 
720 555 201,14  
Wartość dofi-
nansowania: 
100 000 000,00 

W trakcie realizacji: 
1. Dnia 04.12.2019 r. został 

ogłoszony przetarg na roboty 
budowlane obejmujące prze-
budowę ulicy Górnośląskiej;

2. Dnia 05.02.2020 r. został 
ogłoszony przetarg na robo-
ty budowlane obejmujące 
wzmocnienie Estakady Po-
morskiej oraz przebudowę dróg 
dojazdowych; 

3. Do dnia 01.07.2020 r. planowa-
ne jest ogłoszenie przetargu na 
roboty budowlane obejmujące 
przebudowę dróg dojazdo-
wych do Łasztowni.  

4. Projekt jest w trakcie oceny 
merytorycznej prowadzonej 
przez CUPT. Planowana data 
podpisania umowy o dofinan-
sowanie lipiec 2020 r.  5. Termin 
zakończenia realizacji projektu 
31.03.2023 r. 
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Przebudowa ul. Szafera (od 
Al. Wojska Polskiego do ul. 
Sosabowskiego)

Tramwaje Szcze-
cińskie 146 412 459,00 W trakcie realizacji

Przebudowa ul. Twardow-
skiego

Szczecińskie Inwe-
stycje Miejskie Sp. 
z o.o.

11 077 574,00 W trakcie realizacji

Zagospodarowanie Lotni-
ska Szczecin Dąbie i tere-
nów leżących

Gmina Miasto 
Szczecin 11 816 708,09 W trakcie realizacji

Modernizacja Akustyczne-
go Systemu
Alarmowego Miasta Szcze-
cin

Gmina Miasto 
Szczecin 1 199 404.44 Zakończone

Regulacja stosunków wod-
nych w Parku Leśnym Ar-
końskim.

Zakład Usług Ko-
munalnych 442 000,00 Zakończone

Program cieki wodne Zakład Usług Ko-
munalnych 329 200,00 Zakończone

W ramach bieżącego utrzy-
mania i konserwacji zieleni 
w mieście posadzono 129 
drzew

Zakład Usług Ko-
munalnych 99 500, 00 Zakończone

Modernizacja nabrzeży 
miejskich

Gmina Miasto 
Szczecin 447 005,74 W trakcie realizacji

Wyspa Bielawa Gmina Miasto 
Szczecin 254 990,11 W trakcie realizacji

Miejskie strefy rekreacyjne 
– modernizacja mostu na 
Jeziorze Rusałka

Gmina Miasto 
Szczecin 35 595,00 Rozpoczęto roboty budowlane

Rewitalizacja alejek i moder-
nizacja otoczenia w Parku 
Żeromskiego

Gmina Miasto 
Szczecin

I etap: 836 
774,59 II etap: 
434 041,00 III 
etap: 98 400,00

I etap: zakończone II etap: zakoń-
czone III etap: w trakcie projekto-
wania

Przebudowa fragmentu za-
gospodarowania Alei Jana 
Pawła II – pomiędzy placem 
Lotników i placem Żołnierza 
Polskiego w Szczecinie – 
z przeznaczeniem na prze-
strzeń publiczną przyjazną 
mieszkańcom

Gmina Miasto 
Szczecin 3 409 379,15 Zakończone

Budowa ciągu spacerowe-
go – Park Przygodna

Gmina Miasto 
Szczecin 14 804,00 Aktualizacja dokumentacji pro-

jektowej

Budowa systemu rozwiązań 
dla zapewnienia komfortu 
termicznego mieszkańców

Szczecińskie Towa-
rzystwo Budownic-
twa Społecznego 

28 429 481 W trakcie realizacji/zakończone
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Przebudowa ul. Szafera (od 
Al. Wojska Polskiego do ul. 
Sosabowskiego)

Tramwaje Szcze-
cińskie 146 412 459,00 W trakcie realizacji

Przebudowa ul. Twardow-
skiego

Szczecińskie Inwe-
stycje Miejskie Sp. 
z o.o.

11 077 574,00 W trakcie realizacji

Zagospodarowanie Lotni-
ska Szczecin Dąbie i tere-
nów leżących

Gmina Miasto 
Szczecin 11 816 708,09 W trakcie realizacji

Modernizacja Akustyczne-
go Systemu
Alarmowego Miasta Szcze-
cin

Gmina Miasto 
Szczecin 1 199 404.44 Zakończone

Regulacja stosunków wod-
nych w Parku Leśnym Ar-
końskim.

Zakład Usług Ko-
munalnych 442 000,00 Zakończone

Program cieki wodne Zakład Usług Ko-
munalnych 329 200,00 Zakończone

W ramach bieżącego utrzy-
mania i konserwacji zieleni 
w mieście posadzono 129 
drzew

Zakład Usług Ko-
munalnych 99 500, 00 Zakończone

Modernizacja nabrzeży 
miejskich

Gmina Miasto 
Szczecin 447 005,74 W trakcie realizacji

Wyspa Bielawa Gmina Miasto 
Szczecin 254 990,11 W trakcie realizacji

Miejskie strefy rekreacyjne 
– modernizacja mostu na 
Jeziorze Rusałka

Gmina Miasto 
Szczecin 35 595,00 Rozpoczęto roboty budowlane

Rewitalizacja alejek i moder-
nizacja otoczenia w Parku 
Żeromskiego

Gmina Miasto 
Szczecin

I etap: 836 
774,59 II etap: 
434 041,00 III 
etap: 98 400,00

I etap: zakończone II etap: zakoń-
czone III etap: w trakcie projekto-
wania

Przebudowa fragmentu za-
gospodarowania Alei Jana 
Pawła II – pomiędzy placem 
Lotników i placem Żołnierza 
Polskiego w Szczecinie – 
z przeznaczeniem na prze-
strzeń publiczną przyjazną 
mieszkańcom

Gmina Miasto 
Szczecin 3 409 379,15 Zakończone

Budowa ciągu spacerowe-
go – Park Przygodna

Gmina Miasto 
Szczecin 14 804,00 Aktualizacja dokumentacji pro-

jektowej

Budowa systemu rozwiązań 
dla zapewnienia komfortu 
termicznego mieszkańców

Szczecińskie Towa-
rzystwo Budownic-
twa Społecznego 

28 429 481 W trakcie realizacji/zakończone

Budowa i rozwój systemu 
błękitnej i zielonej infrastruk-
tury

To w a r z y s t w o 
B u d o w n i c t w a 
Społecznego „Pra-
wobrzeże”

5 118 898,19 Zakończone

Program Zielone Podwórka 
i Przedogródki

Zarząd Budynków 
i Lokali Komunal-
nych

1 643 595 Zakończone

Modernizacja, likwidacja lub 
wymiana (na ekologiczne) 
konwencjonalnych źródeł 
ciepła w budynkach miesz-
kalnych, publicznych i usłu-
gowych

Zarząd Budynków 
i Lokali Komunal-
nych

162 350 Zakończone

Termomodernizacje budyn-
ków mieszkalnych

Zarząd Budynków 
i Lokali Komunal-
nych

2 815 169 Zakończone

Budowa i rozwój systemu 
błękitnej i zielonej infrastruk-
tury

Zarząd Budynków 
i Lokali Komunal-
nych

1 522 169 Zakończone
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3.15.  POZOSTAŁE  DZIAŁANIA 
 PROEKOLOGICZNE 

W ramach programu Platan w 2019 r. zasadzono 150 drzew i ponad 10 000 krzewów, 
bylin i traw w formie efektownych, roślinnych kompozycji w czterech lokalizacjach. Była 
to kontynuacja działań z roku poprzedniego, kiedy nasadzono 2 500 000 roślin. 

Ekopatrol rozpoczął działania – na przełomie roku 2018 i 2019. Straż miejska wykorzystuje 
dron wyposażony w specjalistyczne czujniki, które wychwytują szkodliwe substancje wy-
dobywające się z kominów. W ten sposób możliwe jest wyłapywanie i karanie osób, które 
palą w piecach niedozwolonymi materiałami.  W pierwszym okresie dzięki użyciu drona 
przeprowadzono 106 interwencji i kontroli z udziałem funkcjonariuszy Straży Miejskiej. 
W związku z bezprawnym wypalaniem odpadów na podstawie art. 191 ustawy o odpa-
dach, w powyższym czasie ukarano grzywną 71 sprawców wykroczeń na kwotę 14 490 
zł, pouczono 46 osób, wobec 1 sprawcy wykroczenia skierowano wniosek o ukaranie do 
Sądu. Dron ma również silne działanie prewencyjne, zwiększyła się swiadomosc miesz-
kańców, którzy sami zgłaszają przypadki naruszeń.
 
W 2019 r. kontynuowany był również program MEWA – program dofinansowania wymiany 
pieców na bardziej ekologiczne źródła ciepła. W ciągu 12 miesięcy GMS przeznaczyła na 
ten cel 2 mln zł. Program MEWA cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem szczecinian. 
W 2019 r. wpłynęły 493 zgłoszenia. Średnia dopłata wyniosła 10.600 zł  Zlikwidowano 
308 pieców węglowych. 
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3.16.  STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA 
 PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
 DLA GMINY MIASTO SZCZECIN NA 

LATA 2015 - 2020

Strategia przyjęta uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XVI/384/16 z dnia 23 lutego 2016 roku  
jest kluczowym dokumentem planistycznym w obszarze polityki społecznej samorządu.
Misja Strategii: Szczecin miastem równych szans dla wszystkich mieszkańców, dbającym 
o tworzenie warunków sprzyjających przeciwdziałaniu marginalizacji osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej oraz zapewniających ciągłość w dostępie do trwałej aktywizacji 
społecznej i zawodowej. Niniejszy dokument stanowi podstawę i posiada swoje odzwier-
ciedlenie w konkretnych programach realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy 
Miasto Szczecin, współpracujące z nimi służby, w tym: Policję, Straż Miejską, Placówki 
Ochrony Zdrowia, uczelnie wyższe i organizacje prowadzące działalność pożytku publicz-
nego oraz odnosi się w swojej treści do programowanych działań. 
Działania podejmowane w roku 2019 stanowiły odpowiedź i koncentrowały się przede 
wszystkim na występowaniu zjawisk będących konsekwencją sytuacji demograficznej 
i gospodarczej w Mieście Szczecin. 

Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, oraz 
wyrównywanie szans w starcie życiowym dzieci i młodzieży 
Działania obejmowały:
l  zdrowie dzieci (programy profilaktyki i promocji zdrowia); 
l  rozwój specjalistycznych usług dla rodzin z dziećmi (w tym dla rodzin w kryzysie, z pro-

blemem uzależnień i przemocy domowej);
l  Szczecin Przyjazny Rodzinie (kontynuacja i rozwój programu);
l  zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3;
l  ograniczenie kierowania dzieci do form pieczy zastępczej i reintegracja rodziny;

Solidarność pokoleń, aktywizacja i wsparcie osób starszych obejmuje mię-
dzy innymi:
l  zwiększanie liczby miejsc opieki stacjonarnej całodobowej dla osób starszych, w tym 

w zakresie uruchamiania kolejnych mieszkań chronionych;
l  rozwój infrastruktury dziennych ośrodków wsparcia i klubów dla seniorów, 
l  rozwój usług z zakresu edukacji, kultury, rekreacji i wypoczynku dedykowanych senio-

rom, integracja oferty w ramach Centrum Seniora.
l  wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie wsparcia opiekunów osób niesamo-

dzielnych, szczególnie chorych na choroby otępienne.

POLITYKA SPOŁECZNA
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Przeciwdziałanie dysfunkcjom realizowano poprzez:
l  rozwijanie oferty działań edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych  i rehabili-

tacyjnych odnoszących się do osób uzależnionych, współuzależnionych oraz rodzin 
z problemem przemocy oraz wzmocnienie kompetencji służb realizujących zadania 
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień.

Integracja i wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zrealizo-
wano poprzez:
l  ofertę rehabilitacji, aktywizacji i wsparcia osób i rodzin z niepełnosprawnością głównie 

poprzez stworzenie możliwości zapewnienia opieki wytchnieniowej w formie dziennej dla 
osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz opieki wytchnieniowej w formie 
specjalistycznego poradnictwa dla członków ich rodzin lub opiekunów, sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością w stopniu znacznym; 

l  rozwój infrastruktury przeznaczonej dla osób po kryzysach psychicznych (uruchomienie 
mieszkania chronionego oraz kolejną  filię Środowiskowego Domu Samopomocy).

W zakresie zapobiegania bezdomności i integracji osób bezdomnych rozwijano zakres 
usług dla osób bezdomnych, w tym w zakresie środowiskowej działalności o charakte-
rze profilaktycznym i motywacyjnym opartej na programach streetworkingowych oraz 
podjętych działaniach zmierzających do standaryzacji placówek dla osób bezdomnych. 
W 2019 r. funkcjonowały trzy formy schronienia : 5 schronisk; 2 noclegownie i ogrzewalnia. 

Program został przyjęty uchwałą Nr II/22/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2018 r
Jego głównym celem jest zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych 
poprzez podniesienie poziomu wiedzy i świadomości szczecinian (w szczególności dzieci 
i młodzieży) na temat szkodliwości ich stosowania, a także ograniczenie szkód zdrowotnych, 
społecznych oraz zaburzeń życia rodzinnego, będących następstwem spożywania alkoholu 
i zażywania narkotyków. Realizacja powyższego celu przełożyła się na zwiększenie jakości 
życia mieszkańców Szczecina oraz zrównoważony rozwój w sferze społecznej, wynikający 
z założeń Strategii Rozwoju Szczecina 2025. Cel ten został osiągnięty poprzez podjęcie 
skoordynowanych działań w obszarze profilaktyki realizowanej na trzech poziomach 
(uniwersalnym, selektywnym, wskazującym), będącej jednym z szeregu działań służących 
ochronie zdrowia, zmierzającej do zapobiegania problemom związanym z używaniem 
substancji psychoaktywnych. 
Wykonawcami programu w 2019 roku były m.in. organizacje pozarządowe, podmioty 
prowadzące działalność leczniczą, jednostki organizacyjne Gminy. Bezpośrednimi rezul-
tatami przeprowadzonych działań były między innymi: 
l  organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla 

mieszkańców Szczecina, w szczególności dzieci i młodzieży, jako forma zagospoda-

3.17.  GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

 ALKOHOLOWYCH  ORAZ  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
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rowania czasu wolnego oraz alternatywa dla stosowania substancji psychoaktywnych 
– działaniami objęto 124 023 osoby,

l  profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych - osób, które 
cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholo-
wego – działaniami objęto 5 988 osób,

l  profilaktyka uzależnień oraz działalność opiekuńczo – wychowawcza dla dzieci z pół-
nocnych dzielnic Szczecina – działaniami objęto 55 dzieci,

l  prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecz-
nym- edukacja i informacja dla uczniów szkół średnich oraz ich nauczycieli i rodziców 
– działaniami objęto 485 osób,

l  działania na rzecz informacji, edukacji i profilaktyki uzależnień wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych na terenie Gminy Miasto Szczecin – działaniami objęto 25 000 osób,

l  profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym 
Zespołem Alkoholowym (FAS) – działaniami objęto 500 osób,

l  udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta 
na terenie Gminy Miasto Szczecin – działaniami objęto 2 855 osób,

l  zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, 
używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków – działaniami objęto 240 osób,

l  zapewnienie dostępu do bezpłatnej pomocy terapeutycznej dla osób zagrożonych 
uzależnieniami, uzależnionych i współuzależnionych – działaniami objęto 1218 osób,

l  prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwią-
zywania problemów narkomanii – działaniami objęto 14 424 osoby,

l  wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych 
do osób zagrożonych narkomanią – działaniami objęto 504 osoby,

l  terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków; 
osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki szkodliwie oraz ich bliskich – działaniami 
objęto 2 409 osób.

3.18.  MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE 

 ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY 
W RODZINIE NA LATA 2013 - 2020

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. 
Jego głównym celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Szczecinie poprzez:
1. profilaktykę,
2. ochronę 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 oraz inne podmioty, instytucje wy-
miaru sprawiedliwości, Policja, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
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3.19.   PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 
 GMINY MIASTO SZCZECIN 
 NA LATA 2017 – 2019 

Program wspierania rodziny został przyjęty uchwałą nr XXVI/667/17 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 24 stycznia 2017 r. Jego główne cele zakładają:
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.

W 2019 r. program wspierał rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej 
oraz wyrównywaniu szans w starcie życiowym dzieci poprzez:
l  prowadzenie 34 placówek wsparcia dziennego, w których zapewniono 1095 miejsc  

dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie,

instytucje ochrony zdrowia i oświaty. Rolę szczególną pełni Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, jako koordynator działań na rzecz rozwiązy-
wania problemów przemocy domowej oraz inicjator nowych działań, potrzeb i strategii.  
W 2019 r. odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz 2 498 posiedzenia 
grup roboczych. Ponadto, ze względu na stwierdzoną przemoc w rodzinie założonych 
zostało 1664 Niebieskich Kart, w związku z czym wsparciem objęto 5504 osoby. 

W ramach Programu realizowano projekty edukacyjne, profilaktyczne, korekcyjne i  tera-
peutyczne, organizowano grupy wsparcia oraz promowano wartości i zasady wychowania 
bez przemocy. 

Ponadto prowadzono ośrodek interwencji kryzysowej, w ramach Działu Interwencji Kry-
zysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, w  skład którego wchodzą: 
Sekcja Interwencji Kryzysowej z hotelem oraz Sekcja Profilaktyki i Terapii. Sekcja Interwencji 
Kryzysowej pracuje w systemie całodobowym, reagując natychmiast na wszelkie zgłoszenia 
w sytuacjach kryzysowych. Zapewnia działania doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do 
udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Do jej 
zadań należy ponadto prowadzenie całodobowego punktu konsultacyjno–informacyjnego 
z telefonem interwencyjnym nr 192 89 oraz prowadzenie hostelu dla osób doznających 
przemocy w rodzinie, w którym, w 2019 r., ze specjalistycznego wsparcia skorzystały 
72 osoby. Sekcja Terapii i Profilaktyki zapewnia profesjonalną pomoc psychologiczną 
w sytuacjach kryzysów losowych i rozwojowych, problemów osobistych, partnerskich 
i rodzinnych oraz wydarzeń traumatycznych. 
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l  prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego, w której zapewniono 30 
miejsc dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie (placówka funkcjonuje w strukturach 
Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza),

l  zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego w formie półkolonii i kolonii dla 667 dzieci 
i młodzieży, w szczególności z rodzin z występującym problemem uzależnień, objętych 
wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, oraz dla podopiecznych 
placówek wsparcia dziennego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości 
oddziaływań z zakresu profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego trybu życia,

l  mediacje, poradnictwo specjalistyczne, w tym prawne, pedagogiczne i psychologiczne, 
organizację grup wsparcia, szkolenia oraz terapie indywidualne i rodzinne oraz wspar-
cie pedagoga rodzinnego w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej dla rodzin. 
Z pomocy pedagoga rodzinnego skorzystało 55 rodzin, z pozostałych form: 480 osób.

l  popularyzowanie i upowszechnianie działań kształtujących kompetencje rodzicielskie 
typu „Szkoła dla Rodziców”.  Ze wsparcia skorzystało 51 rodzin.

Ponadto w 2019 r. kontynuowano działania mające na celu poprawę dostępności opieki 
dla dzieci do lat 3. Uruchomiono 23 nowe niepubliczne formy opieki, w tym 8 żłobków nie-
publicznych z 318 miejscami, 3 kluby dziecięce z 52 miejscami, 12 opiekunów dziennych 
z 85 miejscami. Jednocześnie, w związku z realizacją przez Gminę projektów zewnętrznych, 
w ramach środków UE i budżetu państwa, oddano do użytku kolejnych 180 miejsc opieki 
w żłobkach publicznych: 60 miejsc w nowoutworzonym Żłobku Publicznym Nr 4 „Zając 
Borówka” oraz 120 nowych miejsc w ramach Programu „Maluch+” w Żłobkach Publicz-
nych Nr 2, 5, 7, 8.  Dodatkowo w ramach istniejącej infrastruktury utworzono 96 nowych 
miejsc w Żłobkach Publicznych Nr 2,3 i 6, których uruchomienie nastąpiło w lutym 2020 r.

W ramach wdrożonego i zmodyfikowanego na terenie Gminy Miasto Szczecin świad-
czenia pieniężnego „Bon opiekuńczy” udzielano wsparcia materialnego dla rodziców 
na realizację opieki nad dzieckiem do 3 lat. W 2019 r. świadczeniem objęto 1198 dzieci, 
a kwota dofinansowania wyniosła łącznie – 3 405 643 zł.
Program na kolejne lata 2020 – 2022 Rada Miasta Szczecin przyjęła uchwałą Nr XV/499/20 
w dniu 25 lutego 2020 r.

3.20.  PROGRAM 
 „SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE”

Program funkcjonuje od sierpnia 2012 r. na mocy uchwały Nr XXI/588/12 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin pro-
gramu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał i jest elementem 
polityki społecznej realizowanej przez Gminę Miasto Szczecin. W programie udział biorą 
również gminy Dobra, Kołbaskowo oraz Police. Jego celem jest:
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1. zwiększenie dostępności różnego rodzaju dóbr kultury oraz usług związanych z wy-
poczynkiem, sportem, rekreacją, turystyką i edukacją, oferowanych przez jednostki 
organizacyjne Gminy Miasto Szczecin, 

2. zwiększenie dostępności  usług i towarów oferowanych przez inne podmioty biorące 
udział w Programie, 

3. wsparcie rodzin w procesie wychowawczym. 

W 2019 r. wydano w ramach  dwóch modułów Programu:
l  1 869 Szczecińskich  Kart Rodzinnych (SKR), przeznaczonych dla rodzin posiadających 

dwoje i więcej dzieci,
l  2 660 Szczecińskich Karat Seniora (SKS), o które mogą ubiegać się osoby 65+ .

W ubiegłym roku Gmina Miasto Szczecin otrzymała tytuł „Gminy Przyjaznej Seniorom”, 
w związku z konkursem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Aktywni dla 
Seniorów” oraz  tytuł i certyfikat „Europejskiej gminy przyjaznej rodzinie”, a Szczecin  do-
łączył do pilotażowego programu Europejskiej Sieci Samorządów Przyjaznych Rodzinie.

3.21.  PROJEKT „SAMODZIELNI 
 – KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA 

DZIECKA I RODZINY W SZCZECINIE”

Celem projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach RPO WZ jest 
rozwój i zwiększenie dostępności usług społecznych dla 821 mieszkańców Szczecina 
w okresie od 01.06.2019 r. do 31.12.2022 r. Projekt zakłada:
l  rozszerzenie oferty wsparcia dziennego w 20 placówkach dla 320 dzieci i ich rodzin,
l  rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie i uruchomienie od 01.01.2020 dwóch 

placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 osób oraz doskonalenie 105 osób 
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,

l  zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wsparcie 140 rodzin 
w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych,

l  wsparcie procesu usamodzielniania się 150 wychowanków pieczy instytucjonalnej 
i rodzinnej,

l  rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poprzez szkolenia i superwizje dla 
120 pracowników instytucji wspierających rodziny.

W 2019 roku  w ramach projektu  zrealizowano następujące  działania:
l  w celu  zapewnienia specjalistycznych usług dla dzieci w placówkach wsparcia dzienne-

go, utworzono mobilny zespół specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta) 
l  prowadzono specjalistyczne usługi wsparcia rodziny (pedagog, psycholog) dla rodziców 

w środowisku zagrożonym umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej,
l  warsztaty rozwijające kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodziców zagrożonych 

pozbawieniem praw rodzicielskich pn. „Sztuka budowania”, w formie stacjonarnej oraz 
wyjazdowej, 

l  turniej piłki nożnej dla uczestników wsparcia dziennego,
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l  szkolenie wyjazdowe dla kadry placówek wsparcia dziennego, asystentów rodziny 
i pracowników socjalnych,  

l  utworzono w strukturze MOPR zespół intensywnej pracy socjalnej, którego celem jest 
wspieranie rodziców pozbawionych praw rodzicielskich lub zagrożonych umieszcze-
niem dzieci w pieczy zastępczej,

l  przygotowano i wyposażono dwa lokale dla nowotworzonych placówek opiekuńczo-
-wychowawczych,

l  zorganizowano szkolenie wyjazdowe dla rodziców zastępczych.

3.22.  PROGRAM ROZWOJU  PIECZY 
 ZASTĘPCZEJ  GMINY  MIASTO 
 SZCZECIN  NA LATA 2019-2021
 

Program został przyjęty uchwałą nr III/80/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. 
W 2019 roku na terenie Miasta Szczecin w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 
przebywało łącznie: 1 105 dzieci, w tym w rodzinnej: 876, a w instytucjonalnej: 229.

W ramach programu wspierano rodzinne formy pieczy zastępczej między innymi poprzez:
l  udzielanie wsparcia przez koordynatorów oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastęp-

czej,
l  przygotowanie planów pomocy dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej 

oraz przygotowanie modyfikacji tych planów,
l  objęcie specjalistycznym wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów 

dziecka i pełnoletnich wychowanków tych rodzin,

Działania wspierające obejmowały również: 
l  zapewnienie dzieciom z rodzinnych form pieczy zastępczej wypoczynku letniego (po-

moc finansowa i szeroki wachlarz turnusów kolonijnych), 
l  zorganizowanie z okazji Mikołajek zabawy dla dzieci z rodzinnych form pieczy zastępczej.

Ponadto zapewniono szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
niezawodowej i zawodowej oraz szkolenia dla rodzin zastępczych i osób prowadzących 
rodzinne domy dziecka. Przeprowadzono również cykl spotkań dotyczących m.in. sku-
teczności wychowawczej oraz profilaktyki wypalenia zawodowego dla rodzin zastęp-
czych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. We współpracy z Fundacją Robinson 
Crusoe, odbyły się szkolenia warsztatowe dla opiekunów usamodzielnienia i osób, które 
w przyszłości taką rolę będą pełnić, w tym dla pracowników organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej. Kolejnym istotnym elementem programu jest wsparcie dla usamodzielnianych 
wychowanków pieczy zastępczej, polegające między innymi na specjalistycznym wpar-
ciu psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, pomoc w uzyskaniu odpowiednich 
warunków mieszkaniowych, jak również pomocy finansowej. Wychowankowie otrzymy-
wali również pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, kontynuacji nauki, poszukiwaniu 
zatrudnienia, w tym poprzez uczestnictwo w projektach obejmujących praktyki, staże, 
doradztwo zawodowe oraz szkolenia. Dodatkowym wsparciem dla osób usamodzielnia-
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nych jest realizowany od kilku lat, we współpracy z Fundacja Robinson Crusoe, program  
„Wehikuł Usamodzielnienia”. Program ten poprzez cykliczne spotkania , obozy treningowe 
i szkoleniowe, oferowane staże, gry symulacyjne, wzmacnia potencjał osób na różnych 
etapach usamodzielnienia, wyposażając je zarówno w umiejętności i wiedzę praktyczną ale 
też stwarzając impulsy i inspiracje do poznawania i rozwijania własnych możliwości, pracy 
nad sobą i swoją przyszłością. Od kilku lat działania wspierające dla usamodzielnianych 
realizowane są także w ramach działań projektowych, poprzez udział w projekcie „Aktywna 
Integracja w Szczecinie”, a obecnie także w ramach projektu „Kreator Bezpieczeństwa”. 
Działania te maja charakter wspierający, pozwalają trafniej rozpoznać swoje mocne i słabe 
strony, rozwinąć zainteresowania i umiejętności społeczne, zapewniają wsparcie eduka-
cyjne i doradcze. 

W ramach zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 
podejmowano również działania promujące rodzicielstwo zastępcze, w tym: 
l  zrealizowano akcję promowania rodzicielstwa zastępczego, poprzez akcje promocyj-

ne w instytucjach oświatowych, placówkach ochrony zdrowia, uczelniach wyższych, 
parafiach, piknikach i festynach rodzinnych zorganizowanych na terenie miasta;

l  współorganizowano Jarmark Wielkanocny, gdzie promowano rodzicielstwo zastępcze;
l  zorganizowano festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego;
l  w czasie VI Zjazdu Dużych Rodzin pracownicy Działu Pieczy Zastępczej udzielali infor-

macji dotyczących tworzenia rodzinnej pieczy zastępczej, udzielania wsparcia rodzicom 
zastępczym oraz rodzicom biologicznym dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

3.23.  MIEJSKI PROGRAM P
 RZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI 

NA LATA 2017-2021

Program został przyjęty uchwałą nr XXXIV/936/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 paździer-
nika 2017 r. i przewiduje działania mające na celu zapobieganie bezdomności i reintegrację 
osób i rodzin bezdomnych, poprzez wyrównanie szans życiowych, jak również stałe mo-
nitorowanie problemu na terenie Szczecina.  W 2019 r. zaczął funkcjonować całościowy  
system w zakresie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych. Dotychczasową ofertę 
uzupełniono o noclegownie. W ramach zadania publicznego pod nazwą „Reintegracja 
społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone 
z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych”,  na podstawie 
umów zawartych z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zabez-
pieczono 231 miejsc w okresie letnim i 249 miejsc w okresie zimowym w 5 schroniskach 
dla osób bezdomnych, w tym 105 miejsc w schronisku z usługami opiekuńczymi, 65 miejsc 
w okresie letnim i 110 miejsc w okresie zimowym w dwóch noclegowniach. Jednocześnie 
osoby bezdomne korzystały z 17 miejsc w ogrzewalni prowadzonej od 2018 roku przez 
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. W 2019 r. ze schronisk skorzystało 771 osób, 
z noclegowni 321 osób, natomiast z ogrzewalni 302 osoby.  
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W ramach pozostałych działań na rzecz osób bezdomnych realizowano między innymi:
l  kierowanie do prowadzonych przez MOPR mieszkań chronionych,
l  kierowanie do udziału w zajęciach z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej  w Cen-

trum Integracji Społecznej, 
l  zapewniano gorący posiłek,  
l  zapewniono możliwość skorzystania z kąpieli w łaźni prowadzonej przez organizację 

pozarządową, otrzymania odzieży i obuwia właściwego do pory roku,
l  wyrównywano dostęp do zaspokajania potrzeb zdrowotnych poprzez między innymi 

zapewnianie opieki przedmedycznej, dostępu do edukacji w zakresie profilaktyki zdro-
wia w ramach zawartej umowy z organizacją pozarządową na prowadzenie punktu 
pierwszej pomocy,

l  zapewniano specjalistyczną pomoc w postaci: pracy socjalnej, asystentury rodzinnej, 
wsparcia psychologicznego i terapeutycznego oraz poradnictwa prawnego.

Jednym z najistotniejszych przedsięwzięć realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin 
na rzecz osób bezdomnych jest Pogotowie Zimowe, które polega na realizacji szeregu 
interdyscyplinarnych działań, mających na celu w okresie od 1 listopada do 31 marca 
zabezpieczenie najistotniejszych potrzeb  osób bezdomnych, zapobiegając tym samym 
utracie zdrowia, bądź życia przez osoby przebywające poza wsparciem instytucjonalnym. 

3.24.  ZADANIA Z ZAKRESU 
 OCHRONY ZDROWIA 

Miejski Program Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022
Program został przyjęty uchwałą XI/342/19 Rady Miasta Szczecin w dniu 22.10.2019 r. 
Jego celem jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki 
adekwatnej do ich potrzeb oraz profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa 
dobrostanu psychicznego mieszkańców Szczecina. Podejmowanie skoordynowanych 
działań w sferze świadczeń medycznych i usług społecznych,  jest w dużym stopniu wa-
runkowane uruchomieniem przewidzianych w Programie środków z budżetu państwa 
i NFZ . W ramach Programu  w 2019 r. między innymi:
l  zrealizowano działania profilaktyczne i edukacyjne dla 166 osób w obszarze kształtowania 

zachowań i stylu życia korzystnego dla zdrowia psychicznego, rozwijania umiejętności 
radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu ,

l  zapewniono wsparcie psychologiczne dla 166 osób osób w okresie terminalnym, ich 
rodzin i dzieci w trakcie opieki i w żałobie.

Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia poza-
ustrojowego na lata 2019 - 2021 dla mieszkańców Szczecina
Celem programu jest zapewnienie równego dostępu i możliwości korzystania z procedury 
zapłodnienia pozaustrojowego parom zamieszkałym na terenie miasta Szczecina, u których 
stwierdzono niepłodność, a wyczerpały się inne możliwości jej leczenia. Adresatami pro-
gramu są pary, które pozostają w zawiązku małżeńskim lub partnerskim (kobiety: w wieku 
od 25 do 40 lat (wg. rocznika urodzenia), mężczyźni: w wieku od 25 do 55 roku życia (wg 
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rocznika urodzenia) w dniu zgłoszenia się do Programu po raz pierwszy; w przypadku 
bezwzględnego wskazania do leczenia niepłodności dolną granicę wieku kobiety ustala 
się na 20 lat. Na realizację programu w 2019 r. przeznaczono 435 000 zł (w tym 145 000 
zł dofinansowania z Budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopo-
morskiego).

Osiągnięte rezultaty w 2019 roku:
l  liczba par zgłoszonych do programu: 145;
l  liczba zakwalifikowanych par do programu: 85;
l  liczba par biorących udział w programie: 76;
l  liczba wykonanych procedur: 84;
l  liczba ciąż: 30.

Zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI szczecińskich szkół podstawowych, 
program na lata 2017-2020
Celem programu jest zapobieganie chorobie próchnicowej i chorobom przyzębia wśród 
dzieci klas VI uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych poprzez edukację 
prozdrowotną  w zakresie zdrowia jamy ustnej oraz profesjonalną profilaktykę stomatolo-
giczną.  Na realizację programu w 2019 r. przeznaczono18 200 zł.

Osiągnięte rezultaty w 2019 roku:
l  liczba uczniów biorących udział w programie: 122;
l  liczba wykonanych świadczeń zdrowotnych w ramach programu: 276;
l  liczba szkół podstawowych biorąca udział w programie: 13.

Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podsta-
wowych, program na lata 2017-2020
Celem programu jest zapobieganie krótkowzroczności u dzieci klas II uczęszczających 
do szczecińskich szkół podstawowych na podstawie wczesnego wykrycia czynników 
inicjujących jej powstanie i wychwycenie innych schorzeń narządu wzroku.  Na realizację 
programu  w 2019 r. przeznaczono 145 848 zł.

Osiągnięte rezultaty w 2019 roku:
l  liczba uczniów biorących udział w programie: 1 600;
l  liczba wykonanych świadczeń zdrowotnych w ramach programu: 1 600;
l  liczba szkół podstawowych biorąca udział w programie: 37.

Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas  
I szczecińskich szkół podstawowych. 
Celem programu jest identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy i schorzeniami 
narządu ruchu oraz podjęcie działań terapeutycznych i edukacyjnych w zakresie progra-
mu. Adresatami programu są uczniowie klas I uczęszczających do szczecińskich szkół 
podstawowych. Na realizację programu w 2019 r. przeznaczono 135 725,00 zł.

Osiągnięte rezultaty w 2019 roku:
l  liczba uczniów biorących udział w programie: 2 204;
l  liczba wykonanych świadczeń zdrowotnych w ramach programu: 2615;
l  liczba szkół podstawowych biorąca udział w programie: 26.
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Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat „odważna ósemka”
Celem programu jest poprawa stanu zdrowia uczniów drugiej klasy szkół podstawowych 
z terenu Szczecina poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia nadwagi i otyłości oraz innych 
chorób cywilizacyjnych.  Na realizację programu w 2019 r. przeznaczono 534 060 zł. 

Osiągnięte rezultaty w 2019 roku:
l  liczba uczniów biorących udział w programie: 1 803;
l  liczba wykonanych świadczeń zdrowotnych w ramach programu: 1 958;
l  liczba szkół podstawowych biorąca udział w programie: 41.

Zapobieganie grypie i jej powikłaniom u osób po 65 roku życia, zameldowanych 
w Szczecinie
Celem programu jest zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień w populacji 
docelowej dla miasta Szczecina. Na realizację programu w 2019 r. przeznaczono 299 990 zł. 

Osiągnięte rezultaty w 2019 roku:
l  liczba seniorów biorących udział w programie: 6 740;
l  liczba wykonanych świadczeń zdrowotnych w ramach programu: 6 740 szczepień p/

grypie;
l  liczba miejsc realizacji programu: 34 poradnie.

Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 
2016-2020
Celem programu jest wsparcie par, które są mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin, a w 
szczególności mężczyzn wymagających wysokospecjalistycznej opieki i diagnostyki im-
munologicznej wraz ze wsparciem inseminacji. Na realizację programu w 2019 r. przezna-
czono  250 000 zł. 

Osiągnięte rezultaty w 2019 roku:
l  liczba par biorąca udział w programie: 126;
l  liczba wykonanych świadczeń zdrowotnych w ramach programu: 260;
l  liczba par biorących udział w Programie, które skorzystały z dofinansowania do leczenia 

niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego: 20. 

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych został przyjęty uchwałą nr XXIV/582/16 
Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2016 r. Celem głównym Programu jest kształ-
towanie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności, zmiana postaw wobec 
niepełnosprawności z dyskryminacyjnej na integracyjną. 

3.25.  PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ 
 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 NA LATA 2016-2021
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Cele operacyjne:
l  promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych „w naszej instytucji pracują osoby nie-

pełnosprawne”,
l  zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do obiektów infrastruktury miejskiej, 

zapewnienie dostępu osobom z niepełnosprawnością do dóbr i usług umożliwiających 
pełne uczestnictwo w życiu społecznym,

l  wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na wszystkich poziomach edukacyj-
nych,

l  poprawa dostępu i rozszerzenie zakresu informacji dla osób niepełnosprawnych i ich ro-
dzin,

l  poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością,
l  kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia 

problemów osób z niepełnosprawnością.

W 2019 roku realizacja programu koncentrowała się na celu operacyjnym „Poprawa jakości 
życia osób z niepełnosprawnością i dzięki pozyskanym zewnętrznym środkom finansowym:
l  utworzono 1 mieszkanie chronione dla 6 osób po kryzysach psychicznych,
l  rozszerzono działalność Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 
w Szczecinie i utworzono filię ŚDS dla 18 uczestników,

l  stworzono możliwość zapewnienia opieki wytchnieniowej w formie dziennej dla 8 
osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz opieki wytchnieniowej w formie 
specjalistycznego poradnictwa dla 35 członków rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością w stopniu znacznym,

l  rozpoczęto realizację projektu pn. „Centrum opiekuńczo – mieszkalne”, mającego na 
celu budowę i uruchomienie placówki dla 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną 
i sprzężoną. 

Gmina pozyskała również środki finansowe w wysokości 782 285 zł na realizację progra-
mu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Realizacja programu, stanowiącego 
uzupełnienie dotychczasowych działań Miasta w opisywanym zakresie, przewidziana 
jest na rok 2020.

Ponadto zapewniono wsparcie dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin poprzez:
l  pomoc wolontariuszy i asystentów osób niepełnosprawnych, rozwój wsparcia środo-

wiskowego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, asystenturę osób z niepełno-
sprawnością – zadanie realizowało 6 organizacji pozarządowych na rzecz 170 osób 
(wartość zadania 210 000 zł),

l  realizację  działań integracyjno - aktywizujących osoby niepełnosprawne - zadanie 
realizowało 25 organizacji pozarządowych i jedna wspólnota religijna na rzecz 3100 
osób (wartość zadania 445 909 zł), 

l  działania z zakresu rozwoju ośrodków wsparcia oraz wczesnej rehabilitacji dzieci nie-
pełnosprawnych realizowane przez 10 organizacji pozarządowych na rzecz 1000 osób 
(wartość zadania 640 000 zł). 

W ramach środków pozyskanych w 2019 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w wysokości 5 915 435 zł, Miasto zrealizowało zadania z zakresu 
aktywizacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych tj.:
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l  finansowano instrumenty lub usługi rynku pracy – 4 osoby,
l  przyznano osobom niepełnosprawnym środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 8 osób,
l  udzielono dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych 

zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej – 6 osób,
l  dokonyano zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom 

niepełnosprawnym  w pracy – 19 osób,
l  dokonano zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 

– 10 osób, 
l  pokryto  koszty szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 

– 4 osoby,
l  dokonano zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników 

niepełnosprawnych – 5 osób.

W ramach rehabilitacji społecznej: 
l  dofinansowano pobyt osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabi-

litacyjnych – 352 osoby,
l  dofinansowano zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środ-

ki pomocnicze osobom niepełnosprawnym (na podstawie odrębnych przepisów)  
– 1 013 osoby,

l  dofinansowano likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicz-
nych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 80 osób,

l  dofinansowano wydarzenia sportowe, kulturalne, rekreację i turystykę osób niepełno-
sprawnych – 2 777 osób; 

l  dofinansowano usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – 2 osoby,
l  dofinansowano koszty działania warsztatów terapii zajęciowej – 2 warsztaty w których 

terapią zajęciową objęto 120 osób. 

Rozwój mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego dla Seniorów, jako alter-
natywy dla Domów Pomocy Społecznej.  
W latach 2014 - 2019 uruchomiono 9 mieszkań chronionych dla 61 seniorów, w tym dwa 
mieszkania uruchomiono w 2019 r. W ramach kolejnej edycji Programu „Dom dla Seniora” 
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przygotowało 15 mieszkań wspo-
maganych dla Seniorów, zlokalizowanych przy ul. Królowej Jadwigi 45.  Inwestycja stanowi 
kontynuację rozpoczętego w 2015 r. Programu „Dom dla Seniora”. W I edycji Programu 
w Kwartale 23 oddano pod wynajem 23 mieszkania wspomagane dla Seniorów.   

Realizacja w 2019 r. świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”.
Program wspierający opiekunów seniorów z chorobą Alzheimera realizowany jest na tere-
nie Gminy Miasto Szczecin od 2018 r. Po przeanalizowaniu wyników badań naukowych, 

3.26.  SYSTEMOWE WSPARCIE SENIORÓW  
NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN
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których celem było zdiagnozowanie sytuacji opiekuńczej oraz koszyka potrzeb benefi-
cjentów świadczenia, w rezultacie przeprowadzonej ewaluacji 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 Alzhe-
imera. 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. W 2019 r. wydano 731 decyzji 
administracyjnych i dokonano łącznie 1 764 wypłat, na łączną kwotę 1 764 000,00 zł. 

Rozwój infrastruktury dziennych ośrodków wsparcia i klubów seniora oraz zmiana 
dotychczasowej dostępności tych podmiotów, rozwój usług z zakresu edukacji, 
kultury, rekreacji i wypoczynku dedykowanych Seniorom, w tym:
l  w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” edycja 2019, Gmina pozyskała środki 

na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” usytuowanego przy  ul. 
Królowej Jadwigi 45a i 45c oraz zapewnienie funkcjonowania 2 Klubów „Senior+”, 

l  kontynuowano funkcjonowanie utworzonego w 2018 r. Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej dla 30 osób oraz Klub Seniora dla min. 20 osób w lokalu przy ul. Młodzieży 
Polskiej 28,

l  realizowano zadanie publiczne pn.: „Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie 
Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Szcze-
cin”, poprzez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. 
W 2019 roku w ramach zadania zawarto 12 umów z organizacjami pozarządowymi,

l   działania na rzecz aktywizacji Seniorów przez Dom Kultury Słowianin oraz Dom Kultury 
Skolwin, realizowano zadanie pn. „Integracja i aktywizacja osób starszych  - wsparcie 
inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy 
Miasta Szczecin”. W ramach zadania podpisano 5 umów z organizacjami pozarządowymi  
i objęto opieką 2 500 osób.

l  zorganizowano spotkanie szczecińskich seniorów, dotyczące zagadnień polityki senio-
ralnej, połączonez obchodami „Dnia Seniora” w Filharmonii Szczecińskiej,

l  uruchomiono Centrum Seniora w Szczecinie w lokalu przy ul. Bolesława Śmiałego 16U2.

 W SZCZECINIE NA LATA 2019-2023 

Program przyjęto uchwałą nr II/64/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2018 r. Jego 
celem jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osoby 
dorosłe, zwłaszcza osoby starsze, chore lub niepełnosprawne i samotne.
W ramach programu osłonowego udzielana jest pomoc w formie:
l  zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych lub posiłku, oraz dystrybucję 

bonów na zakup artykułów żywnościowych - z tej formy pomocy skorzystało 5556 osób.
l  posiłku:

–  dla dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - posiłek zapewniono 
549 dzieciom,

3.27.  WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY  
W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
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–  dla dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, w tym w ramach współpracy 
z placówkami oświaty - z posiłków wydawanych w szkołach skorzystało 874 dzieci.

–  dla osób dorosłym; w tym:
ü w ramach zadania realizowanego przez organizacje pozarządowe polegającego 

na zapewnieniu gorącego posiłku osobom bezdomnym przebywającym w schro-
niskach na terenie Szczecina oraz innym mieszkańcom Miasta Szczecin, którzy 
decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostali uprawnieni do otrzymania 
takiej pomocy wydano 146 148 posiłków dla 709 osób,

ü w ramach działań polegających na zapewnieniu posiłku osobom niesamodzielnym 
i seniorom  ze wsparcia skorzystało 45 osób.

3.28.  REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH  
AKTYWNYCH FORM 
PRZECIWDZIAŁANIU BEZROBOCIU

W 2019 roku na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawo-
dowej Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie dysponował środkami finansowymi w łącznej 
wysokości 9 528 000 zł w tym:
1. Limit środków Funduszu Pracy przyznany algorytmem MRPiPS: 2 334 576 zł.  
2. Limit środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Fundu-

szu Społecznego:
l „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin 

(IV)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020: 2 348 
545 zł,

l  „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej,  w szczególności 
znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin (V)” 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO) 
2014-2020: 2 794 679 zł.

3. Środki Funduszu Pracy pozyskane przez Urząd z rezerwy MPiPS na wniosek Urzędu: 
450 000 zł, w tym program:
l  „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych związanego z tworzeniem zielonych 

miejsc pracy” –  450 000 zł.
4. Środki przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach 

Krajowego Funduszu Społecznego (KFS): 1 600 200 zł.

W ramach pozyskanych środków Powiatowy Urząd Pracy finansował poniższe programy 
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, do których zaliczamy: 
l  staże,
l  przygotowanie zawodowe dla dorosłych,
l  szkolenia,
l  studia podyplomowe,
l  egzaminy i licencje zawodowe,
l  pożyczki szkoleniowe,
l  jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
l  refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
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l  prace interwencyjne,
l  prace społecznie użyteczne,
l  roboty publiczne, 
l  bony stażowe, szkoleniowe, zasiedleniowe, zatrudnieniowe,
l  dofinansowanie wynagrodzenia na zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia.

Szkolenia osób bezrobotnych
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie szkolenia organizowane były w oparciu 
o przygotowany plan szkoleń, który powstaje na podstawie określonych w standardach 
organizacji szkoleń postępowanie w zakresie diagnozowania zapotrzebowania na zawody, 
specjalności i kwalifikacje na rynku pracy, w oparciu o listy zawodów i specjalności, raport 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Szczecinie oraz na podstawie wykazu potrzeb 
szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia. 
Poniżej przedstawiono szczegółową strukturę szkoleń przeprowadzonych w okresie od 
stycznia  do grudnia 2019 roku.

1. Szkolenia indywidualne i grupowe – ogólnie
l  Ilość osób skierowanych: 307 
l Ilość osób, które ukończyły szkolenie: 266
l Efektywność w ciągu 3 miesięcy po ukończonym szkoleniu: 208 osób, tj. 78,19%

2. Fundusz Pracy
l Ilość osób skierowanych: 189 
l Ilość osób, które ukończyły szkolenie: 184, tj. 97,35%

3. Fundusz Pracy – Lepszy Start
l Ilość osób skierowanych: 19 
l Planowany termin zakończenia szkolenia luty 2020 r.

4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
l Ilość osób skierowanych: 72 
l Ilość osób, które ukończyły szkolenie: 59, tj. 81,94%

5. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
l Ilość osób skierowanych: 27 
l Ilość osób, które ukończyły szkolenie: 23, tj. 85,18%  

Szkolenia to usługa popularna najbardziej wśród osób bezrobotnych będących w wieku 
25-34 lata



97

SZCZECIN | 2019 RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SZCZECIN

Należy podkreślić, że bardzo często na szkolenie kierowane są osoby posiadające wy-
kształcenie wyższe.

Szkolenia w ramach bonu szkoleniowego
Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez nie-
go szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem 
szkolenia. Bon może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie 
pracy, która: nie ukończyła 30 roku życia; ma ustalony profil pomocy II, oraz w uzasadnio-
nych przypadkach profil pomocy; złożyła wniosek u doradcy klienta o przyznanie bonu 
szkoleniowego; uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 
działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia. Bony szkoleniowe nie są przewidziane 
dla osób poszukujących pracy.

W ramach Funduszu Pracy:  
l Ilość osób skierowanych: 28 
l Ilość osób, które ukończyły szkolenie: 28
l Efektywność w ciągu 3 miesięcy po ukończonym szkoleniu: 13 osób

Struktura wiekowa osób bezrobotnych, które zostały skierowane  
na szkolenie w 2019 r.

Struktura wykształcenia osób bezrobotnych, które rozpoczęły  
szkolenie w 2019 r.
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Studia podyplomowe
Dofinansowano studia podyplomowe 47 osobom, w tym 20 osobom pracującym, wy-
konującym inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą będących w wieku 45 lat 
i powyżej na następujących kierunkach:
l Administracja publiczna,
l Diagnoza i terapia pedagogiczna,
l Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
l Integracja sensoryczna,
l Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia,
l Kadry i płace,
l Organizacja i zarządzanie oświatą,
l Przygotowanie pedagogiczne,
l Programowanie komputerów,
l Psychodietetyka,
l Rachunkowość od podstaw,
l Tester oprogramowania,
l Tyflopedagogika,
l Inspektor ochrony danych osobowych,
l Psychologia społeczna w praktyce,
l Programowanie komputerów,
l Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza,
l Grafika komputerowa i komunikacja wizualna,
l Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków,
l Zarzadzanie bezpieczeństwem i higiena pracy,
l Prawo medyczne,
l Zarzadzanie zasobami ludzkimi,
l Edukacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera,
l Logopedia szkolna, terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
l Rachunkowość,
l Data science w praktyce,
l Grafika komputerowa i komunikacja wizualna,
l Bezpieczeństwo i higiena pracy,
l Certyfikowany menadżer projektów,
l Bibliotekarstwo i informacja naukowa – specjalność nauczycielska.
W trakcie realizacji studiów podyplomowych zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub 
działalność gospodarczą podjęło 13 osób. 

Egzaminy i licencje zawodowe
Sfinansowano egzaminy i licencje  6 osobom w zakresie:
l Mistrz cukiernik,
l uprawnienia elektroenergetyczne w zakresie eksploatacji gr 1,
l egzamin notarialny.
W ciągu 3 miesięcy po zakończonym egzaminie dwie osoby podjęły pracę.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego  Funduszu  Szkoleniowego (KFS) przeznaczone 
są na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez pracodawcę lub pra-
cowników z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie 
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utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do 
wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał 
kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konku-
rencyjnym rynku pracy. Zakres działań możliwych do sfinansowania określa art. 69a ust. 2 
ustawy o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy Środki KFS przeznaczone są na 
finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, a także dodatkowo na 
realizację zadań związanych  z promocją, badaniami i konsultacjami. W ramach powyższej 
formy w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. urząd zawarł 217 umów z przedsiębiorcami 
na kwotę 1 333 816,12 zł, w ramach których przeszkolono 993 pracowników.

Programy współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 2019 roku

1. Projekt „Regionalny Program Operacyjny”
Projekt adresowany był do osób w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się 
w trudnej sytuacji na rynku pracy. W ramach projektu w 2019 r. wsparciem zostało objętych 
264 osób bezrobotnych:
l staż - 92 osoby,  w tym 66 osób, tj. 71,73% podjęło zatrudnienie,
l szkolenia – 72 osoby, w tym 20 osób, tj. 27,77% podjęło zatrudnienie,
l jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 100 osób.

2. Projekt „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”
Projekt adresowany był do osób młodych, do ukończenia 30 roku życia. W ramach projektu 
w 2019 r. wsparciem zostało objętych 210 osób bezrobotnych:
l staż - 108 osób, w tym 81 osób, tj. 75% podjęło zatrudnienie,
l szkolenia - 27 osób, w tym 10 osób, tj. 37,03% podjęło zatrudnienie,
l jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 75 osób.

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wszelkie działania Miasta Szczecin realizowane są z myślą o jak najlepszym zaspo-
kajaniu realnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców, rozwijaniu potencjału miasta 
oraz jak najszerszej aktywizacji społecznej. Skalę zadań doskonale oddają statyski 
związane z działalnością Wydziału Spraw Obywatelskich i Biura Obsługi Interesantów. 
W 2019 r. wydano prawie 520 tysięcy biletów interesantom i udzielono im (osobiście, 
poprzez czat lub telefonicznie) ponad 270 tysięcy informacji. Za pośrednictwem 
platformy ePUAP oraz mailowo do Urzędu Miasta wpłynęło ponad 22 tysiące wia-
domości. Do kancelarii wpłynęło niemal 265 tysięcy listów, dokumentów i innych 
przesyłek, prawie dwukrotnie więcej korespondencji (530 tysięcy) nadali pracownicy 
magistratu. O Szczecińską Kartę Rodzinną starały się 1923 osoby, a jeszcze więcej 
chętnych – 2534 -  złożyło wniosek o wydanie Szczecińskiej Karty Seniora.
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3.29.  POLITYKA ROZWOJU 
 SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Polityka rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest realizowana w formie stałych 
zadań wykonywanych przez Biuro Dialogu Obywatelskiego. Są to:

Konsultacje społeczne – tworzenie realnej szansy kształtowania Miasta przez 
mieszkańców poprzez możliwość wypowiadania się w następujących tematach:
l strategii rozwoju Gminy,
l wieloletnich planów inwestycyjnych,
l inwestycji miejskich,
l organizacji komunikacji miejskiej w Gminie,
l programu ochrony środowiska,
l projektów aktów prawa miejscowego,
l strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy.
Konsultacje społeczne wszczynane są na wniosek Wydziałów merytorycznie od-
powiadających za przeprowadzenie danego działania. W 2019 r. przeprowadzono 
konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące:
l Budżetu Miasta Szczecin na rok 2020,
l Prototypowania Placu Orła Białego,
l Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020,
l Przebudowy ul. Kredowej,
l Koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałów oznaczonych numerami 8, 9, 25, 

38, 39, przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie,
l Lokalizacji pomnika Józefa Piłsudskiego,
l Projektu regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Inicjatywa lokalna – to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego 
z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz 
społeczności lokalnej. Celem inicjatywy lokalnej jest:
l włączenie mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych,
l wspólna realizacja przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych 

potrzeb mieszkańców danej społeczności oraz poprawa warunków ich życia,
l realizacja działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu.

Poprzez rozwój partycypacji Miasto kładzie nacisk na animowanie wśród mieszkań-
ców dyskusji dotyczących ważnych aspektów codziennego życia, wyszukiwanie 
i wspieranie lokalnych liderów. W ramach inicjatywy lokalnej w 2019 r. zrealizowane 
zostały 4 projekty:
l Budowa magazynka-przebieralni dla osób morsujących nad Jeziorem Głębokie 

– inicjatywa wpłynęła na zwiększenie aktywności prozdrowotnej i sportowej osób 
kąpiących się zimą oraz integracji społeczności lokalnej przy budowie pomiesz-
czenia.

l „Święto Placu” było pierwszą inicjatywą lokalną realizowaną na Placu Orła Białego. 
Odbyło się wiele ciekawych wydarzeń, takich jak śniadanie sąsiedzkie, spacery 
z przewodnikami, czy warsztaty rowerowe. Głównym celem Święta była integracja 
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Program współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, opracowywany 
jest corocznie. W  2019 roku obowiązywał Program uchwalony uchwałą Nr I/4/18 
Rady Miasta Szczecin z dnia 28 listopada 2018 roku. Głównym celem programu jest 
wspólne podejmowanie działań przez Miasto oraz organizacje na rzecz lepszego 
zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców 
Szczecina. Celami szczegółowymi programu są:
l kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju 

społeczności lokalnych,
l wspieranie nowych inicjatyw instytucji i organizacji non-profit, wychodzących 

naprzeciw oczekiwaniom i dążeniom społecznym,
l rozwijanie samorządności i edukacji obywatelskiej,
l wspieranie działań prospołecznych, wolontarystycznych i filantropijnych,
l przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
l promowanie współpracy, w tym w relacjach miasto - obywatel,
l kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym po-

przez budowanie partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami,
l kształtowanie wizerunku Miasta na forum ogólnopolskim poprzez wszechstronne 

wspieranie działalności organizacji,
l poprawa jakości dialogu społecznego poprzez badanie opinii i potrzeb lokal-

nych organizacji,
l wzmacnianie pozycji organizacji i zapewnianie im równych szans w realizacji 

zadań publicznych, przez powierzanie i wspieranie coraz większej ilości zadań 
z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację,

mieszkańców, ale także uczczenie ważnych dat historycznych Placu i zachęcenie 
lokalnej społeczności do poznania tego miejsca z innej strony. 

l Śpiewanie pieśni patriotycznych w Parku im. Stanisława Nadratowskiego.W ramach 
inicjatywy zredagowano, wydrukowano i rozdano 200 śpiewników z pieśniami 
patriotycznymi. Poprzez udział w wydarzeniu mieszkańcy mieli możliwość wzmoc-
nienia poczucia wspólnoty, tożsamości, postaw obywatelskich i patriotycznych.  

l Z wodą od najmłodszych lat.  Projekt miał na celu poszerzenie wiedzy mieszkań-
ców Szczecina na temat bezpieczeństwa  na wodzie latem, na lodzie zimą oraz 
pierwszej pomocy, a także użycia defibrylatora AED. Dzięki temu przedsięwzięciu 
promowana była Inicjatywa Lokalna, jako narzędzie umożliwiające realizację 
pomysłów mieszkańców, integrujące społeczność miasta, a także pozwalające 
poznać pracę ratowników i wolontariuszy.   

3.30.  PROGRAM  WSPÓŁPRACY  GMINY 
 MIASTO  SZCZECIN  Z  ORGANIZACJAMI 
 POZARZĄDOWYMI  ORAZ INNYMI 
 PODMIOTAMI  PROWADZĄCYMI 
 DZIAŁALNOŚĆ  POŻYTKU  PUBLICZNEGO 
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l wzmacnianie potencjału organizacji poprzez dostęp do informacji i szkoleń oraz 
wspieranie powstawania nowych organizacji.

Rokrocznie z realizacji zadania jest opracowywany i przedstawiany Radzie Miasta 
raport z programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Ewidencja
Na terenie Miasta Szczecin w 2019 r. było zarejestrowanych 2426 organizacji po-
zarządowych, powstało 25 stowarzyszeń oraz 48 fundacji wpisanych do  KRS. Do 
ewidencji stowarzyszeń zwykłych wpisano 39 nowych stowarzyszeń. Zarejestrowano 
6 stowarzyszeń kultury fizycznej (nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz 5 
uczniowskich klubów sportowych, a KRS nadał osobowość prawną 4 organizacjom 
sportowym. Powołano do życia 3 jednostki terenowe organizacji, których siedziba 
zarządu głównego zlokalizowana była poza Szczecinem. Gmina Miasto Szczecin 
udzieliła w 2019 roku 721 dotacji na łączną kwotę 36.162.161,80 zł. W roku 2019 
organizacje pozarządowe złożyły łącznie 974 ofert: w otwartych konkursach 541 
ofert i w trybie pozakonkursowym 433. Zawarto 721 umów.  W rezultacie w roku 
2019 Gmina Miasto Szczecin udzieliła 541 dotacji w procedurze otwartego konkur-
su ofert na łączną kwotę: 34.477.867,80 zł.  Dodatkowo, organizacje pozarządowe 
złożyły  433 oferty w procedurze tzw. małej dotacji. W ramach ich realizacji zawarto 
267 umów na kwotę: 1.684.294,00 zł. W trybie innym niż otwarty konkurs i „mała 
dotacja” w ramach pożyczek dla NGO przekazano 100.000,00 zł oraz 393.221,81 zł 
w związku z realizacją 3 społecznych inicjatyw lokalnych.

Lokale
W roku 2019 Gmina Miasto Szczecin udostępniała organizacjom pozarządowym 
lokale, nieruchomości, a także sale i pomieszczenia, na warunkach preferencyj-
nych, w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego. Wiele lokali zostało 
udostępnionych organizacjom w ramach powołanych i działających na terenie 
Miasta Szczecin Inkubatorów: Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji 
Pozarządowych „Sektor 3” oraz Szczecińskiego Inkubatora Kultury. Łącznie w roku 
2019 przekazano organizacjom pozarządowym 5 nieruchomości, w tym 4 lokale 
użytkowe na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Konsultacje 
W roku 2019 Gmina Miasto Szczecin przeprowadziła konsultacje projektów aktów 
normatywnych z organizacjami pozarządowymi, w tym ze Szczecińską Radą Dzia-
łalności Pożytku Publicznego. Konsultacjom poddano: projekt uchwały w sprawie 
Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin  z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Miasto realizuje także zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. „Nieod-
płatna pomoc prawna”, która jest świadczona w 16 punktach. Łączna liczba osób, 
którym udzielono pomocy  w 2019 r. wyniosła 5 763.

W ramach zadania „Edukacja Prawna”, przygotowano 8 poradników w formacie 
książeczek A5, dostępnych w punktach poradnictwa:
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l PORADNIK PRAWO RODZINNE – pozew o rozwód, pozew o alimenty, wniosek  
o pozbawienie władzy rodzicielskiej, wniosek o uregulowanie kontaktów,

l PORADNIK SPADKOWY,
l PORADNIK KONSUMENTA – SENIORA,
l KREDYT CZY POŻYCZKA – poradnik świadomego konsumenta,
l PORADNICTWO OBYWATELSKIE – twój przewodnik,
l WSPARCIE ZADŁUŻONYCH – twój przewodnik prawno-ekonomiczny,
l PORADNIK MEDIACJA – polubowna metoda rozwiązywania konfliktów i sporów,
l PORADNIK WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY.

Wydział Inwestycji Miejskich w 2019 roku w ramach współpracy z organizacjami po-
zarządowymi udzielił 3 refinansowania w trybie pozakonkursowym na łączną kwotę 
392.478,18 zł w ramach Programu społecznych inicjatyw lokalnych. Stowarzyszenia 
zwykłe złożyły łącznie 6 wniosków na realizację inicjatyw w 2019 r. Zawarto 3 umowy. 
W ramach współpracy zrealizowano łącznie 307 m sieci wodociągowej, 224 m sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz 92 m sieci kanalizacji deszczowej.

3.31.  PROJEKT „SZCZECIN  tworzyMY”

Projekt ten został stworzony z myślą o oddolnej obywatelskiej inicjatywie i kreatywności 
mieszkańców. Gmina Miasto Szczecin wspierała działania mające na celu budowanie 
tożsamości lokalnej w kontekście rozwijania aktywności twórczej i kształtowania postaw 
otwartych w życiu społecznym. Założeniem projektu było propagowanie i dzielenie się 
pasjami z mieszkańcami, inspirowanie innych do działania, integrowanie poszczególnych 
grup mieszkańców Miasta. Projekt dotacyjny „Szczecin tworzyMy” miał na celu dofinan-
sowanie lub finansowanie szczecińskich inicjatyw obywatelskich o charakterze edukacyj-
nym, kulturalnym, artystycznym, społecznym, które pozwoliły na włączenie mieszkańców 
w kształtowanie Szczecina jako spokojnego, zielonego, rozwiniętego, nowoczesnego 
i dynamicznego Miasta.

Akcja zainicjowana została w Szczecinie i trwała przez cały rok 2019. Budżet w wysokości 
50 tys. złotych został przeznaczony na wsparcie innowacyjnych projektów. W ramach akcji 
wpłynęło 21 wniosków od organizacji pozarządowych, a dofinansowanie otrzymało 9 z nich.
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EDUKACJA I NAUKA

3.32. POLITYKA EDUKACYJNA

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

Rozbudowa i utrzymanie elektronicznego systemu zarządzania oświatą
Zintegrowany system zarządzania oświatą w Szczecinie opiera się na  kilku filarach:
l system elektronicznej rekrutacji od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej, 
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 program komputerowy do obsługi postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego – Branżowe Bazy Danych – Moduł Nauczy-
cielski,

l Portal Edukacyjny Miasta Szczecin składający się z dwóch paneli:
– do publikowania informacji o bieżącej działalności szkół i placówek oświatowych 

(aktualności, osiągnięcia, ogłoszenia),
– zawierający oprogramowanie komputerowe wspierające pracę szkół: Dziennik, 

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

W 2019 roku rozpoczęły się prace nad rozbudową elektronicznego systemu zarządzania 
oświatą o filar finansowy oraz kadrowo–płacowy. Od stycznia 2020 roku szkoły i placówki 
oświatowe prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin mogą prowadzić księgi rachunkowe 
w jednolitym systemie finansowo–księgowym w środowisku webowym, tj. w tzw. „chmu-
rze”.  Centralne zarządzanie finansami szkół i placówek oświatowych w oparciu o taki 
system usprawni i jednocześnie wzmocni nadzór finansowy nad placówkami. W 2019 
roku przygotowano niezbędną dokumentację do przeprowadzenia postępowania w trybie 
zapytania ofertowego, w wyniku którego wyłoniono dwóch dostawców elektronicznego 
systemu finansowo–kadrowo–płacowego dla szkół i placówek prowadzonych przez 
Gminę Miasto Szczecin.  

Zapewnienie przyjaznych warunków dzieciom w przedszkolach i szkołach pod-
stawowych (szkoły i przedszkola przyjazne maluchom)
Położenie nacisku na jakość edukacji przedszkolnej poprzez realizację edukacyjnych 
projektów, programów, innowacji:
l „Ogrody Wyobraźni”, realizacja miejskiego programu pracy z wychowankiem przedszkola, 

wspieranie zdolności i talentów dzieci oraz wyrównywanie szans edukacyjnych ,
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l edukacja matematyczna, realizacja innowacyjnego programu „Dziecięca matematyka”  
prof. Edyty Gruszczyk–Kolczyńskiej, zastosowanie „Darów Froebla w Dziecięcej Mate-
matyce”,

l wczesna nauka języka obcego, finansowe wsparcie  nauczycieli wychowania przed-
szkolnego w zdobywaniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych w zakresie wczesnej 
nauki języka obcego,

l realizacja założeń pedagogiki Marii Montessori (PP-3, PP-9) oraz „Planu Daltońskiego”  
(PP-18).

Stworzenie optymalnej sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, zapewniającej dostępność do edukacji wszystkim 
chętnym dzieciom w wieku  3-6-lat:
l zakończono rozbudowę 4 przedszkoli publicznych, co pozwoliło na uzyskanie dodat-

kowych 650 miejsc dla szczecińskich przedszkolaków;
l zapewniono wszystkim rodzicom dzieci, mieszkającym na terenie Gminy Miasto Szczecin 

i uczestniczącym w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020, miejsce 
w przedszkolu publicznym lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (edukacją 
przedszkolną objęto ogółem 11 719 dzieci, tj. o 561 dzieci więcej niż w roku szkolnym 
2018/2019).    

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

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

l w dwóch przedszkolach publicznych funkcjonują oddziały integracyjne, w których 
dzieci  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są objęte właściwą formą kształcenia 
specjalnego oraz  pomocą psychologiczno–pedagogiczną (PP-1 i PP-3), 

l w poradniach psychologiczno – pedagogicznych wyodrębnione są dodatkowe sta-
nowiska,

l psychologa i logopedy w celu wspierania rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
l w przedszkolach publicznych ogólnodostępnych  funkcjonuje program tzw. „edukacji 

włączającej”, który polega na zapewnieniu dzieciom ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi odpowiednich form zajęć z zakresu pomocy psychologiczno–pedagogicznej. 

Wdrożenie zmian w organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, spełnienie oczekiwań rodziców:
l sukcesywnie są doposażane sale zabaw, boiska i ogrody w nowoczesny sprzęt, do-

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

l wdrożono zapisywanie dzieci, w formie elektronicznej, na tzw. dyżur wakacyjny do 
przedszkoli publicznych  i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, co przyniło 
się do usprawnienia procesu zgłaszania się rodziców dzieci, którzy wyrazili potrzebę 
zapewnienia przez placówki oświatowe ciągłości edukacji przedszkolnej również 
w okresie przerwy wakacyjnej,

l zapewniono każdemu chętnemu dziecku od 7 roku życia skorzystanie z oferty półkolonii 
w okresie ferii zimowych i letnich.
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Wspieranie nauki języków obcych:
l realizacja programów innowacyjnych w nauce języka obcego w szczecińskich przed-

szkolach i szkołach wszystkich typów, w formie dodatkowych godzin: przedszkola — 12 
przedszkoli, 76 oddziałów, 1900 dzieci; szkoły podstawowe — 16 szkół, 116 oddziałów, 
2900 uczniów oraz uruchomienie oddziałów dwujęzycznych: szkoły podstawowe 
(klasa VII i VIII): 2 szkoły, 4 oddziały, 107 uczniów;  licea ogólnokształcące — 4 szkoły, 
20 oddziałów, 599 uczniów,

l zapewnienie drożności systemu kształcenia językowego od przedszkola do szkoły 
ponadpodstawowej w następujących językach obcych: język angielski, język niemiecki, 
język hiszpański oraz  język włoski,

l realizacja Miejskich Programów Wspierania Nauki Języków Obcych, których celem jest 
zapewnienie efektywności nauki języków obcych poprzez wykorzystanie różnorodnych 
metod aktywizujących,

l funkcjonowanie oddziałów międzynarodowych w II Liceum Ogólnokształcącym im. 
Mieszka I w Szczecinie, w których realizowany jest program tzw. Matury Międzynarodo-
wej (International Baccalaureate Diploma Programme); z dniem 1 września 2019 r. — 
w związku z wdrożeniem reformy ustroju szkolnego poprzez przekształcenie 3–letnich 
liceów ogólnokształcących w 4–letnie LO — nastąpiło rozszerzenie realizowanego 
programu o program MYP (The Middle Years Programme) ,

l uruchomienie w XIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Szcze-
cinie klas wstępnych, czyli klas przygotowujących absolwentów szkół podstawowych do 
podjęcia nauki w klasach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim jako drugim językiem 
nauczania w tym liceum.

Dbałość o efektywność kształcenia ogólnego  w szczecińskich szkołach poprzez 
wdrożenie innowacyjnego kształcenia w zakresie nauk ścisłych:
l funkcjonowanie Centrum Nauk Ścisłych w Szkole Podstawowej nr 74  w Szczecinie, 

w którym są realizowane innowacyjne zajęcia z zakresu matematyki, geografii, biologii 
i chemii dla uczniów szkół podstawowych oraz szkolenia dla szczecińskich nauczycieli 

l realizacja programu „Mobilne pracownie multimedialne z tabletami” w SP nr 48, SP nr 41 
z OI oraz SP nr 21 z OI; w ramach programu realizowane są koła i zajęcia z programowania 
i kodowania; tablety wykorzystywane są również do pracy na zajęciach komputerowych.

Przywrócenie wysokiej rangi szkolnictwu zawodowemu na terenie Miasta Szczecin:
l prowadzenie działań związanych z rozszerzeniem oferty edukacyjnej szkół (12 techni-

ków  kształcących w 40 zawodach, 6 branżowych szkół I Stopnia kształcących w 11 
zawodach,oraz 12 oddziałów wielozawodowych w BS I st. nr 5 w Zespole Szkół Rze-
mieślniczych  w Szczecinie):
– uruchomienie 2 nowych zawodów  na poziomie technikum (technik programista 

w Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie oraz technik 
eksploatacji portów i terminali w Technikum Morskim i Politechnicznym w Zachod-
niopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie),

– uruchomienie nowego zawodu na poziomie branżowej szkoły I stopnia (magazy-
nier–logistyk w BS I st. nr 3 w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie),

– organizacja przedsięwzięcia pn. Campus Zawodowy dla uczniów szczecińskich szkół 
i przedszkoli: branża — ekonomia i reklama (Technikum Ekonomiczne w Szczecinie), 
energetyka i transport (ZS nr 4) oraz gastronomia, hotelarstwo i  turystyka (ZS nr 6);
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– prowadzenie przez kadrę pedagogiczną szkół zawodowych preorientacji zawodowej 
dla przedszkolaków (zajęcia, konkursy, spotkania  z  „fachowcami”),

– realizacja Miejskiego Programu Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy w szcze-
cińskich szkołach szkolnictwa branżowego, który zakłada poszerzenie kompetencji 
ogólnorozwojowych i zawodowych uczniów poprzez współpracę  z pracodawcami 
działającymi na terenie Szczecina,

l zawarcie porozumienia z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty w celu przejęcia 
zadań  z zakresu administracji rządowej związanych z koordynowaniem dokształcania 
teoretycznego młodocianych pracowników na terenie województwa zachodniopo-
morskiego,

l zwiększenie liczby miejsc w internatach i bursach szkolnych (uruchomienie internatu 
w Technikum Kształtowania Środowiska w ZS nr 2 w Szczecinie dla 32 wychowanków; 
od 2019 roku prowadzenie remontu internatu Technikum Gastronomiczno–Hotelar-
skiego w ZS nr 6 w celu zwiekszenia liczby miejsc z 93 do 170). 

Szczecińska oświata na wysokim poziomie:
l XIII Liceum Ogólnokształcace w ZSO nr 7  Szczecinie na 1. miejscu w Rankingu Szkół 

Olimpijskich, 1. miejscu w województwie zachodniopomorskim oraz 5. Miejscu w Ran-
kingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy 2020 na 3534 liceów funkcjonujących 
w Polsce — tym samym szczecińska „Trzynastka” po raz kolejny potwierdza swoją markę 
i wysoki poziom nauczania,

l 44. miejsce w Polsce na 3534 liceów zajęło w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 
Perspektywy 2020 II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka  I w Szczecinie; na 68. 
uplasowało się V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama 
Asnyka w Szczecinie; na 150. IX Liceum Ogólnokształcace z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie oraz na 168. XIV Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie - wszystkie ww. szkoły uzyskały tytuł „Zło-
tej Szkoły”,

l Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 im. St. Staszica  w Szczecinie 
na 10. miejscu na 1 879 techników funkcjonujących w Polsce i na 1. miejscu w woje-
wództwie zachodniopomorskim w Rankingu Techników Perspektywy 2020 — tym 
samym ww. technikum po raz kolejny potwierdziło swój wysoki poziom kształcenia 
zawodowego oraz ogólnego,

l w pierwszej dwudziestce najlepszych szkół szkolnictwa branżowego w Polsce uplaso-
wało się się także Technikum Elektryczno–Elektronicznego w ZSEE w Szczecinie,

l uzyskanie przez Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie Nagrody Prezydenta 
RP z okazji 100–lecia Odzyskania Niepodległości RP za pielęgnowanie polskiego regio-
nalnego dziedzictwa kulinarnego,

l uzyskanie przez Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja Szczecinie najwyższego wyróżnienia 
„Perła 2019” w konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo — smaki regionów” organizowa-
nego przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz urzędy marszłakowskie. 

Kształtowanie postaw patriotyczno-obywatelskich: 
l zakup i przekazanie dzieciom szczecińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych (około 300 dzieci części publikacji – kolorowanek  pt. 
„Szczecin” z serii „Kolorowy portret miasta”),
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l w ramach cyklu „Fakultety Szczecińskie” organizacja zajęć związanych z funkcjonowa-
niem samorządów terytorialnych dla około 1200 uczniów z 14 szkół ,

l organizacja konkursów, uroczystości szkolnych i międzyszkolnych, wystaw tematycz-
nych, występów teatralnych, wokalnych, zajęć edukacyjnych, lekcji wychowawczych, 
itp.  o tematyce patriotycznej w szkołach i placówkach oświatowych. 

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:
l funkcjonowanie systemu kształcenia sportowego  poprzez uruchomienie w szkołach 

oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego,
l upowszechnianie i popularyzacja sportu szkolnego poprzez:

– zwiększenie dostępu uczniów do bazy sportowej w szkołach i placówkach oświato-
wych, program „Animator sportu- Moje Boisko Orlik 2012”, „Animator OCSiR”, Szkolny 
Klub Sportowy,

– modernizacja istniejącej infrastruktury oraz budowa nowej, w tym: pływalni, sal gim-
nastycznych, boisk wielofunkcyjnych,

– wzbogacenie oferty zajęć wychowania fizycznego (programy „Mały Mistrz”, „Tenis  
w szkole”, autorskie programy lekcji WF),

l udział uczniów szczecińskich szkół w szkolnym współzawodnictwie sportowym oraz 
Szczecińskiej Lidze z Klasą, rywalizacja indywidualna i drużynowa, realizowana  w ramach 
programu Szkolnego Związku Sportowego,

l wspieranie programów organizacji pozarządowych w ramach zadania „Aktywny Szcze-
cin”,

l kontynuację realizacji programów Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz poszczególnych 
związków sportowych: 
– Siatkarskie Ośrodki Sportowe, czyli SOS oraz szkoły patronackie, które tworzą Aka-

demie 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,
– szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w pływaniu, boksie i piłce nożnej  w Cen-

trum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, 
– szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w gimnastyce sportowej i artystycznej 

w oddziałach mistrzostwa sportowego w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie,
– szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce ręcznej w oddziałach mistrzostwa 

sportowego w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie;
– podjęcie działań wspierających publiczne ogólnodostępne szkoły podstawowe w re-

alizacji edukacji zdrowotnej poprzez doposażenie placówek w dodatkowe zestawy 
podręczników, z których korzystają uczniowie klas 1–8 podczas obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych; programem „Lekki plecak” objęto 25 205 uczniów uczących 
się w 48 szkołach podstawowych.

Popularyzowanie kultury marynistycznej, turystyki żeglarskiej, aktywnych form 
spędzania wolnego czasu poprzez rekreację wśród dzieci i młodzieży, rozwój 
zainteresowań uczniów tematyką morską:
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l realizacja Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, w tym wyposażenie 
uczniów w podstawowe umiejętności żeglarskie poprzez szkolenie specjalistyczne 
i zajęcia praktyczne  z żeglarstwa,

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,

l organizacja zajęć praktycznych w formie rejsów szkoleniowych na jachtach i żaglowcach, 
udział  w wyprawach i regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach.

Poprawa bezpieczeństwa i eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół  
oraz 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”, w tym doposażenie szkół 
w sprzęt do prowadzenia lekcji „Edukacja dla Bezpieczeństwa”,

– Programu „Bezpieczny Akwen”,
– Programów: „Praca z uczniem nadpobudliwym i z ADHD”,
– „Monitoring wizyjny w szkole”, doposażenie i modernizacja instalacji do monitoringu 

wizyjnego CCTV oraz systemów alarmowych.

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 uwzględ-
nieniem 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;

l Upowszechnianie i popularyzacja turystyki szkolnej:   
– realizacja aktywnych form edukacji krajoznawczo – turystycznej na terenie szkół po-

przez dofinansowanie organizowanych imprez i przedsięwzięć w ramach kalendarza 
imprez turystycznych,

– wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo Turystycznych, w tym organizacja  
współzawodnictwa na „Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne”,                     
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W ramach  działalności SKKT uczniowie biorą udział w imprezach krajoznawczo – tu-
rystycznych organizowanych przez Pracownię turystyki i krajoznawstwa prowadzącą 
działalność przy Pałacu Młodzieży PCE oraz w imprezach organizowanych przez 
PTTK i PTSM, w tym w Młodzieżowym Ogólnopolskim Konkursie Krajoznawczo – 
Turystycznym,

– prowadzenie projektu edukacyjnego „Turystyka – Rekreacja – Ekologia”, którego 
celem jest rozwój różnorodnych zainteresowań dzieci i młodzieży oraz kształtowanie 
pozytywnego modelu spędzania wolnego czasu.

Optymalizacja sieci szkół i placówek oświatowych
W 2019 podjęto szereg działań organizacyjno–prawnych zmierzających do poprawy wa-
runków kształcenia i opieki w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Miasto Szczecin. Istotnym elementem tych działań stało się dążenie do optymalnego 
wykorzystania infrastruktury oświatowej, która — w związku z wprowadzeniem w 2017 roku 
reformy polskiego ustroju szkolnego — musiała ulec licznym przeobrażeniom (włączenie 
dotychczasowych gimnazjów w strukturę 8-letnich szkół podstawowych, przekształcenie 
dotychczasowych 3-letnich gimnazjów w 8-letnie szkoły podstawowe). Punktem wyjścia 
do tego typu przedsięwzięć stał się stan techniczny budynków oświatowych i ich poziom 
wykorzystywania w realizacji celów i zadań oświatowych. Istotne znaczenie w podejmo-
waniu decyzji o zmianach w sieci szkół i placówek oświatowych miała także zapowiedź 
reformy szkolnictwa zawodowego, która znalazła swój prawny wyraz w podjętej przez Sejm 
ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw. Powyższe działania rozpoczęto od porządkowania 
sieci szkół ponadgimnazjalnych m.in. poprzez  likwidację lub łączenie  placówek (głównie 
borykających się z brakiem kandydatów), zmiany nazw dostosowujące pod kątem specyfiki 
obszaru kształcenia zawodowego, adaptację budynków do optymalnego wykorzystania 
infrastruktury oświatowej, przekazanie do dalszego prowadzenia Ministerstwu Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. 

Podwójny rocznik absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w szkołach 
ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020
Kwestia podwójnej rekrutacji uczniów, którzy w tym samym roku szkolnym rozpoczną naukę 
w klasie pierwszej 4-letniego liceum ogólnokształcącego (absolwenci szkoły podstawowej) 
i dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego (absolwenci gimnazjów) oraz 
w klasie pierwszej 5-letniego technikum (absolwenci szkoły podstawowej) i dotychczaso-
wego 4-letniego technikum (absolwenci gimnazjum) była przedmiotem analizy w zakresie 
oceny możliwości organizacyjnych szkół oraz rozeznania zapotrzebowania w związku 
z koniecznością przyjęcia zwiększonej liczby oddziałów klas I. Celem optymalnego wy-
korzystania potencjału szkół i racjonalnego zaplanowania liczby klas I w szczecińskich 
szkołach na bieżąco były prowadzone szczegółowe analizy, które obejmowały:
1. możliwości organizacyjne szkół,
2. warunki lokalowe, 
3. przewidywany napływ uczniów spoza Szczecina (na podstawie tendencji z lat poprzed-

nich),
4. symulację / analizę naborów do szkół ponadgimnazjalnych, 
5. analizę liczebności oddziałów, 
6. analizę wstępnego obłożenia szkół w postępowaniu rekrutacyjnym. 
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Uwzględniono również specyfikę szczecińskich szkół, w których większość z nich funk-
cjonowała w zespołach szkół ogólnokształcących (razem z gimnazjami). Pozwoliło to na 
stworzenie spójnej struktury organizacji szkół w roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów 
III klasy gimnazjum oraz VIII klasy szkoły podstawowej. Biorąc pod uwagę liczbę absolwen-
tów VIII klas szczecińskich szkół podstawowych (3188 osób) oraz III klas gimnazjalnych 
(2950 osób), a także przewidywany napływ uczniów spoza Szczecina przyjęcie podwój-
nego rocznika w roku szkolnym 2019/2020 wiązało się z koniecznością przygotowania 
podwójnej liczby miejsc w łącznej liczbie ok. 7400. 

Celem zabezpieczenia odpowiedniego standardu nauki i pracy w związku z przyjęciem 
zwiększonej liczby oddziałów klas I rzeczywistym problemem, z którym musiała się zmie-
rzyć Gmina Miasto Szczecin była konieczność przeprowadzenia remontów w niektórych 
szkołach. 
W tym zakresie przeprowadzona została szczegółowa analiza jakościowa pomieszczeń, 
którymi dysponują szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe w odniesieniu do ich stanu 
technicznego, która wskazała na konieczność dostosowania dodatkowych pomieszczeń/
adaptacji podziału dużych istniejących pomieszczeń, aby uzyskać dodatkowe sale dydak-
tyczne, zwłaszcza w placówkach cieszących się dużym zainteresowaniem kandydatów. 
Przystosowanie budynków i pomieszczeń było ogromnym wyzwaniem finansowym, które 
Gmina Miasto Szczecin musiała ponieść z własnych środków:  
l realizacja niezbędnych remontów i adaptacji pomieszczeń na przyjęcie podwójnego 

rocznika samodzielnie przez  szkoły – 6 szkół (1 145 500 zł);
l realizacja niezbędnych remontów i adaptacji pomieszczeń na przyjęcie podwójnego 

rocznika do wykonania przez BIiRO – 15 szkół (szacunkowe koszty ok. 44 300 000 zł).
 
Zjawiskiem zaobserwowanym podczas procesu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 była 
zdecydowanie większa liczba kandydatów spoza Szczecina w stosunku do lat ubiegłych. 

Napływ uczniów spoza Szczecina w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

W pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę 
Miasto Szczecin przyjętych zostało 3930 kandydatów, a do szkół ponadgimnazjalnych 
3637 kandydatów. Kandydaci, którzy nie znaleźli miejsca w szkole na pierwszym etapie 
rekrutacji mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Do dyspozycji kandydatów w re-
krutacji uzupełniającej były miejsca we wszystkich typach szkół. 

 

Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2019 r. 

 

 130 

dokonano jeszcze w trakcie rekrutacji zwiększenia liczby miejsc w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Miasto Szczecin, a także zwiększenia limitu uczniów w klasie. Założeniem było 
utrzymanie odpowiednich standardów liczebności uczniów w oddziale po rezygnacji uczniów 
spoza Szczecina z nauki w szczecińskich szkołach. Zgodnie z oczekiwaniami liczba kandydatów 
spoza Szczecina, która po kwalifikacji nie potwierdziła woli nauki oscylowała na poziomie  
25-30%. 
 

  Napływ uczniów spoza Szczecina w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 

 
Na pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto 
Szczecin przyjętych zostało 3930 kandydatów, a do szkół ponadgimnazjalnych 3637 kandydatów. 
Kandydaci, którzy nie znaleźli miejsca w szkole na pierwszym etapie rekrutacji mogli wziąć 
udział w rekrutacji uzupełniającej. Do dyspozycji kandydatów w rekrutacji uzupełniającej były 
miejsca we wszystkich typach szkół.  
 

 
 

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych JST na rok 
szkolny 2019/2020 

 dla absolwentów 
szkół podstawowych 

dla absolwentów 
gimnazjum Razem 

Liczba wolnych miejsc  
po zakończeniu rekrutacji 
podstawowej 

286 239 525 

Liczba kandydatów, 
którzy wzięli udział 
w rekrutacji uzupełniającej 

175 148 323 

 
 
 

23,43%

43,01%

33,57%

LO Technikum Szkoły Branżowe I st.

Po szkole podstawowej

33,89%

40,59%

25,52%

LO Technikum Szkoły Branżowe I st.

Po gimnazjum

Liczba wolnych miejsc dla kandydatów  



112

SZCZECIN | 2019 RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SZCZECIN

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych 
JST na rok szkolny 2019/2020

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego naukę w szkołach ponadpodstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęło 
3942 uczniów, a w szkołach ponadgimnazjalnych 3692 uczniów

Ostateczne wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych 
JST na rok szkolny 2019/2020

Typ szkoły
Dla absolwentów gimnazjum Dla absolwentów 

szkoły podstawowe

Liczba  
oddziałów

Liczba  
uczniów

Liczba 
oddziałów

Liczba  
uczniów

Liceum  
ogólnokształcące

72 2083 77 2249

Technikum 44 1383 45 1440

Branżowa szkoła Iº 8 226 10 253

Razem 124 3692 132 3942

Liczba wolnych miejsc dla kandydatów 

dla 
absolwentów 

szkół 
podstawowych

dla absolwentów 
gimnazjum Razem

Liczba wolnych miejsc po zakończe-
niu rekrutacji podstawowej 286 239 525

Liczba kandydatów, którzy wzięli 
udział w rekrutacji uzupełniającej 175 148 323
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Średnia liczba uczniów w oddziałach w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Miasto Szczecin w roku szkolnym 2019/2020

Średnia liczba uczniów w oddziale

szkoły ponadpodstawowe 29,71

szkoły ponadgimnazjalne 29,52

Średnia 29,61

Efektywność kształcenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 
– wyniki egzaminów zewnętrznych1

W dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019 roku 3 077 uczniów klas ósmych z 45 szkół pod-
stawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przystąpiło do egzaminu 
ósmoklasisty. Mimo trwającego w tym czasie ogólnopolskiego strajku nauczycieli, egzamin 
ósmoklasisty odbył się w szczecińskich szkołach podstawowych bez zakłóceń.
Załączona poniżej tabela ilustruje średnie wyniki procentowe uczniów szczecińskich szkół 
podstawowych na egzaminie ósmoklasisty na tle wyników w kraju, Okręgu i wojewódz-
twa zachodniopomorskiego.

Średnie wyniki procentowe z egzaminu ósmoklasisty

W związku z reformą edukacji i likwidacją gimnazjów ubiegłoroczny egzamin gimnazjalny 
został przeprowadzony po raz ostatni. W dniach 10, 11 i 12 kwietnia 2019 r. do egzaminu 
gimnazjalnego przystąpiło 2 819 uczniów klas trzecich z 37 dotychczasowych 
gimnazjów  prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin. Mimo trwającego w tym cza-
sie ogólnopolskiego strajku nauczycieli, egzamin gimnazjalny w szczecińskich szkołach 
odbył się bez zakłóceń. 

Załączona poniżej tabela ilustruje średnie wyniki procentowe uczniów klas dotychcza-
sowego gimnazjum na egzaminie gimnazjalnym na tle wyników w kraju, Okręgu i woje-
wództwa zachodniopomorskiego.

egzamin miasto 
 Szczecin

województwo okręg kraj

j. polski 64,05% 59,09% 60,50% 63%

matematyka 46,44% 40,02% 42,07% 45%

j. angielski 65,34% 56,71% 56,68% 59%

j. niemiecki 55,56% 40,64% 39,49% 42%

1 Średnie wyniki procentowe z egzaminu:  ósmoklasisty,  gimnazjalnego oraz zdawalność egzaminu maturalnego - źródło: Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna  w Poznaniu
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egzamin m. Szczecin województwo okręg kraj

j. polski 65,61% 59,05% 60,64% 63%

historia i wiedza  
o społeczeństwie

62,06% 55,82% 57,28% 59%

matematyka 50,07% 38,01% 40,15% 43%

Przedmioty przyrodnicze 52,17% 46,27% 48,08% 49%

j. angielski 76,54% 66,33% 66,37% 68%

j. niemiecki 61,39% 50,88% 50,77% 51%

Średnie wyniki procentowe z egzaminu ósmoklasisty

W maju 2019 roku 2465 absolwentów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych 
(3-letnich liceów ogólnokształcących i 4-techników) prowadzonych przez Gminę Miasto 
Szczecin przystąpiło do dwóch obowiązkowych egzaminów maturalnych w części ustnej 
oraz do czterech obowiązkowych egzaminów w części pisemnej.
Spośród 1680 absolwentów 3–letnich liceów ogólnokształcących prowadzonych przez 
Gminę Miasto Szczecin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego, 94,52% zdało egza-
min maturalny.  
4,4% absolwentów ww. typów szkół, którzy nie zdali jednego z obowiązkowych przedmiotów 
maturalnych, miało prawo przystąpić do tzw. egzaminu poprawkowego w sierpniu 2019 r.  
 Zaledwie 1,08 % absolwentów 3–letnich liceów ogólnokształcących prowadzonych przez 
Gminę Miasto Szczecin nie zdało egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu 
maturalnego i nie mieli prawa przystąpić do tzw. poprawki. 
Spośród 785 absolwentów 4–letnich techników prowadzonych przez Gminę Miasto 
Szczecin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego, 80% zdało egzamin maturalny.  
14,14% absolwentów ww. typów szkół, którzy nie zdali jednego z obowiązkowych przed-
miotów maturalnych, miało prawo przystąpić do tzw. egzaminu poprawkowego w sierpniu 
2019 r.  
 Zaledwie 5,86% absolwentów 4-letnich techników prowadzonych przez Gminę Miasto 
Szczecin nie zdało egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu maturalnego 
i nie mieli prawa przystąpić do tzw. poprawki. 

Zdawalność Egzaminu Maturalnego

rok

liczba absolwentów 
szczecińskich szkół  

ponadgimnazjalnych, 
którzy przystąpili  

do egzaminu  
maturalnego

Zdawalność 
egzaminu 

maturalnego 
w Szczecinie

zdawalność 
egzaminu  

maturalnego  
w  

województwie

Zdawalność 
egzaminu 

maturalnego 
w kraju

2019 3216 82,93% 77,02% 80,5%

2018 3243 81,9% 76,8% 79,9%

2017 3316 78,7% 77,3% 78,5%

2016 3165 83,05% 76,3% 79,5%
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W 2019 roku Gmina Miasto Szczecin wydatkowała znaczne środki finansowe na realizację 
zadań inwestycyjnych w sferze edukacji. Zadania inwestycyjne obejmowały zarówno 
remonty i przebudowy placówek oświatowych, w tym kompleksowe termomoderniza-
cje, jak również rozbudowy obiektów oświatowych i budowy nowych. Łączne wydatki 
poniesione w roku 2019 wyniosły 135 079 245 złotych.

W 2019 roku Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych prowadziło zadania inwestycyjne 
polegające na remontach, rozbudowach obiektów oświatowych i budowie nowych obiek-
tów. Nakłady ponoszone były w ramach trzech opisanych poniżej zadań budżetowych. 
Wartość wydatków majątkowych poniesionych przez biuro w tym zakresie w 2019 roku 
przedstawia poniższa tabela. 

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych
Zadania inwestycyjne można podzielić na dwie kategorie: 
a) związane z rozbudową i modernizacją placówek celem utworzenia nowych od-

działów przedszkolnych na terenie Szczecina, 
b) mające na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym m.in. reali-

zację postanowień np. KM PSP, SANEPID, PINB.

W ramach pierwszej grupy zadań:
1) wybudowano 4 nowe obiekty przedszkolne:

a. Przedszkole Publiczne nr 10 – utworzono 225 nowych miejsc przedszkolnych,
b. Przedszkole Publiczne nr 18 – utworzono 125 nowych miejsc przedszkolnych,
c. Przedszkole Publiczne nr 50 – utworzono 150 nowych miejsc przedszkolnych,

Lp. Nazwa zadania budżetowego
Wykonanie 
wydatków 
w 2019 r. 

1. Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym: 95 830 239

1.1. Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych 69 224 578

1.2. Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich pla-
cówkach oświatowych

11 797 832

1.3. Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych 10 433 554

1.4. Budowa i modernizacja boisk szkolnych 2 860 942

1.5. Program budowy małych boisk i placów zabaw w przedszkolach 1 513 333

2. Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 
w Szczecinie

5 997 777

3. Tworzenie Centrów Wsparcia Mieszkańców 108 770

Łączna wartość 101 936 786

3.33.  INWESTYCJE W OŚWIACIE

3.33.1.  INFORMACJA W ZAKRESIE 
 MODERNIZACJI I ROZBUDOWY 
 OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH 
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d. Przedszkole Publiczne nr 77 – utworzono 150 nowych miejsc przedszkolnych,
2) prowadzono przebudowę budynku Przedszkola Publicznego nr 72 przy ul. Monte 

Cassino 31 (planowany termin zakończenia w II kwartale 2020 r.).
Łącznie na ten cel wydano w 2019 roku ok. 52,309 mln złotych.

W celu poprawy stanu technicznego obiektów oświatowych i realizacji różnego rodzaju 
postanowień np. KM PSP, SANEPID w 2019 roku kontynuowano lub rozpoczęto realizację 
zadań inwestycyjnych i remontowych w 62 placówkach oraz opracowano 24 dokumen-
tacje projektowe, wykonano 7 ekspertyz i opinii technicznych, w tym przykładowo:
l zakończono remont dachu w Szkole Podstawowej nr 68,
l zakończono przebudowę kuchni i stołówki oraz rozbudowano budynek Szkoły Podsta-

wowej nr 44 o klatkę schodową, a także wymieniono stolarkę zewnętrzną oraz wykonano 
izolacje ścian piwnicznych i fundamentowych w obrębie szatni,

l zakończono remont pomieszczeń w otoczeniu przebudowanej kuchni w Centrum 
Kształcenia Sportowego,

l odbudowano mur oporowy wzdłuż sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego,
l przeprowadzono remont sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-

wawczym nr 1,
l zrealizowano I etap modernizacji budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia 

polegający na wykonaniu łącznika wraz z przebudową pomieszczeń,
l kontynuowano modernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z dostosowa-

niem do warunków ochrony przeciwpożarowej i wymianą stolarki okiennej (kontynuacja 
zadania z 2018 r.),

l zrealizowano remont pomieszczeń dydaktycznych i korytarzy w budynku warsztatowym 
Zespołu Szkół nr 4,

l rozpoczęto przebudowę pomieszczeń dydaktycznych w budynku II Liceum Ogólno-
kształcącego(planowany termin zakończenia w II kwartale 2020 r.),

l przystąpiono do adaptacji pomieszczeń przekazanych przez Uniwersytet Szczeciński 
na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 (planowany termin zakończenia 
w II półroczu 2020 r.),

l rozpoczęto remont i przebudowę łazienek w Szkole Podstawowej nr 37 - etap III A (pla-
nowany termin zakończenia w I kwartale 2020 r.),

l wybudowano nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 48,
l wymieniono nawierzchnie placu zabaw na nawierzchnie bezpieczne wraz z wymianą 

urządzeń zabawowych oraz z zagospodarowaniem terenu w Centrum Mistrzostwa 
Sportowego, Przedszkolu Publicznym nr 48, Przedszkolu Publicznym nr 52, Szkole 
Podstawowej nr 3,

l wymieniono oprawy oświetleniowe na typu LED w 12 placówkach oświatowych,
l wymieniono stolarkę okienną w 4 placówkach oświatowych,
l zrealizowano remont łazienek w Przedszkolu Publicznym nr 52,
l wymieniono częściowo instalacje sanitarne, elektryczne, c.o., c.w.u., wentylacji mecha-

nicznej w 40 placówkach,
l opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształ-

cącego na cele dydaktyczne,
l opracowano dokumentację projektową przebudowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 4 na potrzeby utworzenia nowej szkoły podstawowej,
l opracowano dokumentację projektową remontu i przebudowy budynku na potrzeby 

filii Państwowej Szkoły Muzycznej wraz z zagospodarowaniem terenu,
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l opracowano i zaktualizowano dokumentacje projektowe remontu pomieszczeń ku-
chennych w Przedszkolu Publicznym nr 61, Przedszkolu Publicznym nr 75 oraz Szkole 
Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi,

l opracowano dokumentacje projektowe przebudowy budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie w celu dostosowania całego obiektu dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Łączne nakłady tej grupy zadań wyniosły w 2019 roku łącznie ok. 16,916 mln złotych.

Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych
W związku z programem „Lokum dla ucznia” prowadzone są zadania mające na celu 
rozbudowę i poprawę stanu technicznego burs i internatów szkolnych dla uczniów spoza 
Szczecina. 

W 2019 roku m.in.:
l kontynuowano przebudowę i rozbudowę bursy szkolnej przy Zespole Szkół nr 6 

(planowany termin zakończenia II kw. 2020 r.) – docelowo utworzonych zostanie 79 
nowych miejsc,

l kontynuowano remont budynku Bursy Szkolnej nr 2 Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 7 w części parteru (planowany termin zakończenia I kw. 2020 r.) – docelowo 
utworzonych zostanie 43 nowe miejsca,

l przystąpiono do przebudowy i adaptacji pomieszczeń na poddaszu oraz trzecim piętrze 
Zespołu Szkół nr 2 na potrzeby internatu (planowany termin zakończenia IV kw. 2020 
r.) - docelowo utworzonych zostanie 80 nowych miejsc,

l wykonano prace dodatkowe, m.in.:
– remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania wraz z wykona-

niem drenażu i nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Bursy Szkolnej nr 2,
– wymieniono fragment instalacji wody zimnej, ciepłej, centralnego ogrzewania i kanali-

zacji sanitarnej w kuchni budynku internatu Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych,
– wymieniono odcinek sieci ciepłej wody biegnącej pomiędzy budynkami szkolnym 

i internatu Zespołu Szkół nr 6.

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych 
W 2019 roku zakończono budowę nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48 
wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi. Inwestycja obejmowała budowę sali gimnastycznej 
wraz z zespołem szatniowym, 4 sale dydaktyczne (biologiczno-geograficzna, chemicz-
no-fizyczna, plastyki oraz muzyki), 2 świetlice oraz remont istniejącej salki gimnastycznej. 
Nowa sala gimnastyczna, o pow. 292,32 m2, dzięki sterowanej elektrycznie kurtynie po-
zwala na prowadzenie zajęć z podziałem na dwie niezależne grupy. Specjalistyczne sale 
dydaktyczne wyposażone są m.in. w dygestorium, stół laboratoryjny, sztalugi oraz pianino. 
Przeprowadzono także remont sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym z Od-
działami Dwujęzycznymi (dawny Zespół Ogólnokształcących nr 1).
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Budowa i modernizacja boisk szkolnych
W 2019 roku w ramach działania:
l wybudowano kompleks dwóch boisk sportowych przy XVIII Liceum Ogólnokształcącym 

(dawny Zespół Szkół nr 5). Inwestycja obejmowała m.in. budowę boiska do piłki nożnej 
z trawą syntetyczną, boiska wielofunkcyjnego do siatkówki oraz koszykówki, skoczni do 
skoku w dal oraz trybuny. Zamontowane zostały piłkochwyty. Wykonano także ciągi 
piesze, odwodnienie i zagospodarowanie terenu.

l wybudowano wielofunkcyjne boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 63 z  ddzia-
łami Integracyjnymi.  W ramach inwestycji powstało boisko o wymiarach 24 m x 35 m 
do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej z piłkochwytami. 
Obok boiska znajduje się 50-metrowa, dwutorowa bieżnia z zeskocznią do skoku w dal 
oraz siłownia zewnętrzna i ścieżka zdrowia. Wykonano także zagospodarowanie terenu, 
odwodnienie i kanalizację deszczową, przebudowano sieci elektryczne oraz zainstalo-
wano nowe oświetlenie i monitoring, zamontowano także elementy małej architektury 
(kosze na śmieci, ławki).

Program budowy małych boisk i placów zabaw w przedszkolach
Inwestycje realizowane w 2019 roku w ramach działania koncentrują się na tworzeniu 
bezpiecznych przestrzeni zabaw dla dzieci młodszych w przedszkolach i szkołach pod-
stawowych:
l wybudowano kompleks sportowy przy Przedszkolu Publicznym nr 5, 
l wybudowano kompleks sportowy przy Przedszkolu Publicznym nr 14,
l wybudowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi, 
l doposażono plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 32 w nowe urządzenia zaba-

wowe.

Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie
W 2019 roku zakończono budowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Szczecinie. 
Inwestycja obejmowała budowę budynku dwukondygnacyjnego, basenu wraz z zaple-
czem i zagospodarowanie terenu.  W kondygnacji parteru znajduje się hala basenowa 
mieszczącą dwie niecki basenowe – jedna pływacka o wymiarach 25x12,5m o głębokości 
1,30m-1,80m oraz nieckę do nauki pływania o wymiarach 8x5,5m o głębokości 1m, szat-
nie, natryski, węzły sanitarne, magazyny. Na parterze jest też hol, recepcja, węzły sanitarne, 
platformy dla osób niepełnosprawnych. Na antresoli znajdują się trybuny z miejscami do 
siedzenia dla około 100 osób. Piwnica obiektu przeznaczona jest w całości na zaplecze 
technologiczne basenu. Zagospodarowanie terenu obejmowało budowę parkingu, we-
wnętrznych dróg dojazdowych, nasadzenia, remont starej płyty boiska. Inwestycja była 
współfinansowana ze środków Funduszu Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Tworzenie Centrów Wsparcia Mieszkańców  
W ramach tego zadania realizowane są działania mające na celu utworzenie Centrów 
Wsparcia Mieszkańców, poprzez między innymi uzyskanie samodzielności energetycznej (tj. 
zapewnienie niezależnych źródeł zasilania) przez kluczowe jednostki organizacyjne Gminy 
Miasto Szczecin. W ramach zadania tworzone są przyłącza energetyczne w 14 szkołach 
podstawowych oraz 5 placówkach kształcenia specjalnego, wskazanych w koncepcji 
utworzenia i funkcjonowania CWM. W 2019 roku opracowano dokumentacje projekto-
we na budowę przyłączy energetycznych w 14 szkołach podstawowych. Wykonanie 
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kolejnych dokumentacji projektowych i budowa przyłączy energetycznych planowana 
jest w latach 2020 -2021.

Montaż instalacji fotowoltaicznych w 2019 roku
W ramach zadania „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich 
jednostkach organizacyjnych - etap II” planowane jest zaprojektowanie, dostawa i montaż 
instalacji fotowoltaicznych w 23 obiektach Gminy Miasto Szczecin, w tym w 13 jednostkach 
oświatowych i w 10 obiektach pomocy społecznej. Zadanie jest współfinansowane ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.10. 
W 2019 roku w ramach zadania:
1) wykonano remonty dachów 4 placówek oświatowych, tj.:
l Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1,
l Szkoły Podstawowej nr 42, 
l Szkoły Podstawowej nr 53,
l Szkoły Podstawowej nr 71,

2) opracowano dokumentacje projektowe montażu instalacji fotowoltaicznych,
3)wykonano instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków:
l Szkoły Podstawowej nr 37,
l Szkoły Podstawowej nr 56,
l Przedszkola Publicznego nr 9.

W 2019 roku wydatkowano na ten cel 3 734 831 zł.  Zakończenie zadania planowane jest 
w I połowa 2020  r.

3.33.2.  INFORMACJA W ZAKRESIE 
  TERMOMODERNIZACJI  

W 2019 roku Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych prowadziło zadania inwestycyjne 
w zakresie kompleksowych termomodernizacji dziewięciu placówek oświatowych.  
Nakłady związane z tymi robotami były ponoszone w ramach trzech opisanych poniżej 
zadań budżetowych, które są jednocześnie odrębnymi projektami unijnymi współfinan-
sowanymi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego na lata 2014-2020. 
Poniższa tabela przedstawia wartość wydatków majątkowych poniesionych przez biuro 
w 2019 roku w ramach realizowanych zadań termomodernizacyjnych. 
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1.  Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto 
Szczecin  – etap III

Projekt zakłada realizację prac termomodernizacyjnych w 4 placówkach oświatowych:
l Szkole Podstawowej nr 53 (dawne Gimnazjum nr 10), 
l Szkole Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi, 
l Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji,
l Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia.

W 2019 roku w zakresie termomodernizacji ww. placówek wykonano następujące prace:
l Szkoła Podstawowa nr 53 (dawne Gimnazjum nr 10)
Wykonano: docieplenie ścian od wewnątrz na parterze, pierwszym piętrze i na poddaszu 
użytkowym (oprócz pomieszczeń poddasza między klatką schodową a wschodnią ścianą 
szczytową, które zostały docieplone we wcześniejszym etapie), docieplenie stropu nad 
poddaszem użytkowym, dokończenie wymiany stolarki okiennej, wymianę parapetów 
wewnętrznych, wymianę osłon grzejnikowych, wymianę instalacji c.o. (oprócz poziomu 
piwnicy, na którym wymianę instalacji c.o. wykonano wcześniej), wentylację mechaniczną 
w stołówce i obieralni warzyw, montaż systemu telemetrii, wymianę wewnętrznej instalacji 
elektrycznej, wymianę oświetlenia elewacji budynku, wymianę okablowania instalacji 
monitoringu. Wartość robót wyniosła: 1 218 967,13 zł brutto. 
Zadanie było realizowane etapami od 2015 roku, przy czym w 2019 roku zakończono 
prace termomodernizacyjne.

l Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi 
Wykonano: docieplenie elewacji metodą lekko-mokrą, izolację poziomą i pionową prze-
ciwwodną oraz docieplenie ścian piwnicznych, dokończenie wymiany stolarki okiennej, 
wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej, nowe ocieplone posadzki na parterze i w piwnicy, 
obudowy grzejników, wymianę instalacji c.o., modernizację przyłącza wody, wymianę 
instalacji ciepłej wody użytkowej, rozbudowę instalacji hydrantowej, instalację telemetrii, 
wentylację mechaniczną w sali gimnastycznej, ścianę oporową przy budynku sali gimna-
stycznej, wymianę instalacji oświetlenia zewnętrznego, przełożenie i zmodernizowanie 
instalacji monitoringu zewnętrznego. Wartość robót: 6 296 108,10 zł brutto. Pełen zakres 
termomodernizacji został wykonany.

l Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji
Podstawowy zakres zadania związany z wykonaniem termomodernizacji został zakoń-
czony w 2018 roku i obejmował wykonanie: wymiany centralnego ogrzewania, zimnej 
wody, ciepłej wody, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (sala taneczna i aula), 

Lp. Nazwa zadania budżetowego Wykonanie  
wydatków w 2019 r. 

1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III 11 184 920

2. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IIIA 11 415 556

3. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II 6 803 950

Łączna wartość 29 404 426
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wykonanie nowego węzła cieplnego, robót budowlanych związanych z dociepleniem 
ścian w gruncie i ociepleniem posadzki poddasza (strychu). Łączne koszty wynosiły 4 
463 551,07 zł brutto. 
W 2019 roku wykonano jedynie nowe przyłącze energetyczne na potrzeby wentylacji 
(wartość robót wyniosła 15 621,00 zł brutto). Zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku 
i polegać będzie na dokończeniu wymiany stolarki okiennej.

l Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
Zakres termomodernizacji obejmował wymiany centralnego ogrzewania, zimnej wody, 
ciepłej wody, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (w pomieszczeniach lekcyj-
nych i administracyjnych), nowego węzła cieplnego, robót budowlanych związanych 
z ociepleniem posadzki poddasza (strychu). Wartość tych robót wyniosła 3 358 994,96 
zł brutto. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku i polegać będzie na dokończeniu 
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. 

2. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto 
Szczecin – etap III A

Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 
w ramach Działania 2.6. W ramach przedmiotowego zadania w 2019 roku zakończono 
realizację termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 56. Wykonano: docieplenie 
elewacji metodą lekko-mokrą oraz częściowo z wykończeniem płytkami klinkierowymi, 
izolację pionową przeciwwodną oraz docieplenie ścian piwnicznych, miejscową izolację 
poziomą przy zastosowaniu iniekcji krystalicznej, przebudowę wejść do budynku, docie-
plenie pozostałych stropodachów (nad budynkiem dawnego Gimnazjum, nad budynkiem 
basenu z zapleczem, nad łącznikami), dokończenie wymiany stolarki okiennej (w tym 
montaż krat) i drzwiowej, wymianę instalacji c.o., montaż instalacji wentylacji mechanicznej 
na sali gimnastycznej, montaż instalacji osuszania powietrza na basenie, wymianę instalacji 
ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz cyrkulacji, wymianę instalacji kanalizacyjnej, wymianę 
tablic elektrycznych, wymianę instalacji odgromowej, montaż systemu telemetrii. Wartość 
robót wyniosła 11 257 943,32 zł brutto. 

3. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto 
Szczecin  – etap II 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.5. Prace 
termomodernizacyjne w ramach przedmiotowego projektu obejmują 4 placówki oświatowe:
l Przedszkole Publiczne nr 9,
l Przedszkole Publiczne nr 14,
l Szkołę Podstawowa nr 37,
l Szkołę Podstawowa nr 35.
W 2019 roku rozpoczęto prace termomodernizacyjne i wykonano następujący zakres robót:
l Przedszkole Publiczne nr 9
W 2019 roku zakończono pierwszy etap inwestycji, tj. wykonano roboty budowlane zwią-
zane z dociepleniem stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu budynku 
przedszkola (wartość robót wyniosła 570 000,00 zł brutto). 
Zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku w ramach drugiego etapu.
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l Przedszkole Publiczne nr 14
W 2019 roku zakończono pierwszy etap inwestycji, tj. wykonano roboty budowlane zwią-
zane z dociepleniem stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu budynku 
przedszkola (wartość robót wyniosła 426 345,31 zł brutto). Zadanie będzie kontynuowane 
w 2020 roku .

l Szkoła Podstawowa nr 37
W 2019 roku zakończono roboty budowlane związane z dociepleniem stropodachu 
wentylowanego wraz z remontem dachu budynku szkoły (wartość robót wyniosła 1 021 
140,00 zł brutto).
We wrześniu 2019 roku przystąpiono do realizacji drugiego etapu robót. W ramach reali-
zowanych robót wykonywano izolacje termiczne i przeciwwodne ścian piwnicznych i fun-
damentowych, docieplano ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, 
przebudowano elementy zewnętrzne (schody, wejście do budynku, opaski wokół budynku, 
nawierzchnie, zadaszenia nad wejściami do budynku, balustrady zewnętrzne), udroznieniu 
poddano kanalizację deszczową. Zmodernizowana jest instalacja centralnego ogrzewania 
wraz z wymianą grzejników i instalacją ciepłej wody użytkowej, na sali gimnastycznej i auli 
wykonano instalację wentylacji mechanicznej. Wydatki związane z realizacją ww. zakresu 
wyniosły 2 258 773,18 zł brutto.  Zadanie będzie kontynuowane do października 2020 roku.

l Szkoła Podstawowa nr 35
Budynek Szkoły Podstawowej nr 35 składa się z pojedynczych bloków funkcjonalno-użyt-
kowych A, A2, A3, B, C, D, E, FG. Do termomodernizacji zakwalifikowano bloki A, A2, A3, B, C 
i D. Bloki E (stołówka) i FG (sala gimnastyczna) nie podlegają termomodernizacji – w blokach 
tych wymianie podlegać będą wszystkie zawory termostatyczne. Prace rozpoczęto we 
wrześniu 2019 r. Do końca 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.319.329,33 zł brutto. 
Wykonano roboty budowlane związane z usunięciem i przeniesieniem drzew i krzewów 
wokół budynku szkoły kolidujących w prowadzeniu termomodernizacji, izolacją i docie-
pleniem ścian fundamentowych i cokołów, montażem drenażu opaskowego, wymianą 
odcinków kanalizacji sanitarnej, izolacją i dociepleniem stropodachów wentylowanych 
bloków D, A3, C, A oraz części wentylowanej na A2, kotwieniem płyt ścian zewnętrznych, 
dociepleniem powyżej cokołów ścian bloków A3, D i C (w patio), montażem papy podkła-
dowej na dachach, przebudową kominów wentylacyjnych na dachach, montażem instalacji 
sanitarnych wewnątrz budynku, montażem instalacji hydrantowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w kanałach B, wymianą instalacji sanitarnej i deszczowej podposadzkowej 
w blokach C i A3. Zadanie będzie kontynuowane do września 2020 roku.

Program „Akademicki Szczecin” 
Miasto Szczecin we współpracy ze szczecińskimi uczelniami wyższymi realizując program 
pn. „Akademicki Szczecin”, w roku 2019 ukierunkowało swoje działania na intensyfikację 

3.34.  POLITYKA WSPIERANIA 
 ROZWOJU NAUKI I SZKOLNICTWA 
 WYŻSZEGO
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i realizację zadań w trzech strategicznych kierunkach: integrowanie oferty dla studentów 
i absolwentów oraz integrowanie środowiska naukowego wokół wyzwań rozwoju miasta, 
integrowanie działań komunikacyjnych adresowanych do studentów i absolwentów, jak 
również rozwój oferty o nowe projekty. 
Założeniem jest wspieranie działań na rzecz rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowo-
-akademickiego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, samorządu i lokalnych 
elit w celu pozyskiwania nowych studentów, ukierunkowania na budowanie kariery 
w Szczecinie, kooperacji wspólnych inicjatyw z uczelniami wyższymi na terenie miasta dla 
podniesienia jego konkurencyjności i innowacyjności oraz kreowanie wizerunku Szczecina, 
jako miasta akademickiego.
Działania podejmowane w ramach Akademickiego Szczecina w 2019 r. skupiały się na 
realizacji programów skierowanych do studentów, doktorantów oraz absolwentów uczelni 
wyższych, w tym m.in. programów stypendialnych Prezydenta Miasta Szczecin, progra-
mów „Dom dla studenta” i „Dom dla absolwenta”, rozwoju projektów ukierunkowanych 
na wsparcie kadr dla regionalnego biznesu, udziału w targach edukacyjno-zawodowych, 
konferencjach oraz w wielu innych wydarzeniach budujących prestiż i pozycję Szczecina 
jako silnego centrum naukowego. 

Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.
Program stypendialny dla najzdolniejszych studentów i doktorantów to jeden z instrumentów 
realizacji polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Jego celem jest pomoc 
w pozyskaniu dla miasta i szczecińskiego środowiska naukowego kadr naukowych oraz 
zapobieganie odpływowi z jego terenu młodych, zdolnych absolwentów szkół wyższych  
i naukowców. Przyznane stypendia stanowią wsparcie pracy naukowej kształcących się 
studentów przygotowujących pracę dyplomową oraz doktorantów przygotowujących 
rozprawę doktorską.  W roku 2019 odbyła się jedna edycja programu, ogółem wpłynęło 
30 wniosków, w tym 6 od studentów i 24 od doktorantów. Stypendium Prezydenta Miasta 
Szczecin otrzymało 2 studentów i 5 doktorantów. 

W czerwcu 2019 r. dokonano zmiany Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów 
naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów2, program zakłada 
wybór stypendystów legitymujących się dorobkiem naukowym najwyższej rangi, a sama 
działalność naukowa powinna wpływać na rozwój Szczecina i regionu oraz wpisywać się 
w cele strategiczne Rozwoju Miasta.

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową: 
Celem konkursu o Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin3  za najlepszą pracę naukową 
jest promowanie innowacyjnych i nowatorskich prac związanych ze Strategią Rozwoju 
Szczecina,  a w szczególności:
1) wyłonienie najlepszych prac, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, 

rozwoju lub promocji Szczecina,
2) promowanie nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze rozwoju 

Szczecina oraz kreowanie pozytywnego wizerunku działań na rzecz ożywienia regio-
nu szczecińskiego,

3) wykorzystanie potencjału młodych i kreatywnych osób w procesie kształtowania polityki 
rozwoju Szczecina. 

2  http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131181.asp?soid=1A63FAE128634C93B61FA203037235C9 
   http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131181.asp?soid=196AB4F22CF544ECBDE50FD1079E88CE 
3  http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131182.asp?soid=8D705CF0DFB7496DBFB119600AA5A59F 



124

SZCZECIN | 2019 RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SZCZECIN

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową obejmują dziedziny:
1) nauk ścisłych i przyrodniczych,
2) nauk humanistyczno – społecznych,
3) nauk inżynieryjno – technicznych,
4) nauk medycznych i nauki o zdrowiu.

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 cen-
trum miasta, niedaleko ośrodków akademickich. Program stworzył alternatywną formę 
zamieszkania w stosunku do oferty wolnego rynku najmu oraz pokoi w akademikach. 
W 2019 r. zawarto 97 umów najmu (wzrost o 73% w porównaniu do roku 2018) - umowy 
zawarte na czas określony do zakończenia studiów (dotychczas umowy zawierane były 
na okres jednego roku).

Program „Dom dla Absolwenta” 
Realizowany przy udziale Szczecińskiego TBS zakłada wynajęcie na preferencyjnych wa-
runkach 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 2019 roku zawarto 25 umów partycypacji na lokale  (wzrost o 19 % w po-
równaniu do roku 2018). 

Przeprowadzenie przez szczecińskie uczelnie publiczne działań promocyjnych 
na rzecz Miasta w ramach organizacji targów edukacyjnych w kraju i za granicą. 
W celu wyjścia naprzeciw społeczności akademickiej oraz współpracy środowisk nauki, 
gospodarki i lokalnych elit, a także zintensyfikowania współpracy w ramach programu pn. 
„Akademicki Szczecin” zaproponowano szczecińskim uczelniom udział w targach edu-
kacyjnych zarówno w kraju jak i za granicą. W 2019 roku w kraju skupiono się na miastach 
wojewódzkich takich jak Gdańsk, Poznań, Szczecin, Wrocław, Warszawa. Do aktywności 
zagranicznej wytypowano najbliższy kraj graniczący ze Szczecinem czyli Niemcy oraz 
Ukrainę posiadającą potencjał osobowy. W Niemczech skupiono się głównie na aktywności 
bezpośredniej podczas targów adresowanych w dużej mierze do młodzieży uczącej się 
w polsko-niemieckich szkołach w Gartz i Loecknitz. Stoiska szczecińskich szkół wyższych 
cieszyły się dużym zainteresowaniem, a młodzież oprócz pytań dotyczących samej uczel-
ni, wykazywała także zainteresowanie życiem studenckim, możliwością podjęcia pracy 
oraz ogólnymi kosztami życia w Szczecinie. W targach udział wzięły wszystkie uczelnie 
publiczne w Szczecinie. 

Centrum Informacji dla Cudzoziemców 
Tu zainteresowani studenci mogą uzyskać informacje w zakresie pomocy prawnej, możli-
wości podjęcia zatrudnienia, a także możliwości skorzystania z programów oferowanych 
przez Gminę Miasto Szczecin. W ramach działań realizowanych na terenie miasta Szczecina 
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we współpracy z Centrum Pomocy Cudzoziemcom, opracowano i wydrukowano materiał 
informacyjny, którego dystrybucja odbyła się na terenie szczecińskich uczelni wyższych 
oraz w komórkach odpowiedzialnych za rekrutację cudzoziemców. 

Organizacja wspólnej aktywności studentów cudzoziemców na terenie Miasta 
Szczecin
W 2019 roku zrealizowano projekt pn. „Welcome to Szczecin”, w ramach którego prze-
prowadzono 7 spacerów miejskich z przewodnikiem, dedykowanych studentom cudzo-
ziemcom. Program zwiedzania obejmował zwykle rejon historycznego Starego Miasta 
(Podzamcze, Zamek Książąt Pomorskich, Ratusz, Katedra, Plac Orła Białego) oraz Wały 
Chrobrego czy też Filharmonię. W spacerach udział wzięło łącznie ponad 200 studentów 
rozpoczynających naukę w Szczecinie. 

Kluczowym dokumentem wyznaczającym cele strategiczne i operacyjne Gminy Miasto Szczecin, 
programującym rozwój miasta w długofalowej perspektywie czasowej – również 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 integrujący 
społeczność lokalną, wpływa na jakość życia mieszkańców w wymiarze materialnym i ducho-
wym. 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 społeczeństwa obywatelskiego, 
ale również zasadniczo wpływa na  wzbogacenie oferty kulturalnej Szczecina. 

Pod koniec 2019 r., zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego pod 
kierunkiem dr. Macieja Kowalewskiego przygotował raport pn. Diagnoza – Energia szcze-
cińskiej kultury – Badania diagnostyczne stanu i perspektyw szczecińskich instytucji oraz 
odbiorców kultury. Dokument powstał na zlecenie Wydziału Kultury. 

KULTURA 

3.35. DIAGNOZA – ENERGIA SZCZECIŃSKIEJ 
KULTURY. BADANIA DIAGNOSTYCZNE 
STANU I PERSPEKTYW 

 SZCZECIŃSKICH INSTYTUCJI 
 ORAZ ODBIORCÓW KULTURY.  
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Pozyskane na podstawie przeprowadzonych badań wyniki wskazują na niski stopień 
uczestnictwa mieszkańców Szczecina w kulturze. Co czwarty spośród ankietowanych nie 
uczestniczył w żadnym z wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w Szczecinie w ciągu 
ostatniego roku. Szczecinianie zdecydowanie najczęściej brali udział w wydarzeniach 
plenerowych lub festynach i jest to dominujący wzór uczestnictwa badanych w kulturze. 
Respondenci w większości są przekonani, że flagową imprezą miasta są Dni Morza (ok. 
80% wskazań). Za najbardziej reprezentacyjne wydarzenie kulturalne uznano – oprócz 
Dni Morza – festiwal fajerwerków Pyromagic, The Tall Ships Races, Juwenalia, Piknik nad 
Odrą. Wszystkie wymienione wydarzenia mają charakter masowy, wszystkie są imprezami 
plenerowymi o ludycznym charakterze. Pierwszą na liście imprezą, która ma charakter 
przedsięwzięcia kulturalnego w wąskim rozumieniu, ponadto posiada swoją lokalną 
i długą historię jest festiwal teatralny Kontrapunkt. Wydarzenia rozpoznawane przez oso-
by aktywnie uczestniczące w życiu kulturalnym – Spoiwa Kultury, Szczecin Film Festival, 
Festiwal Młodych Talentów, Szczecin Jazz Festival, funkcjonują w zbiorowej wyobraźni 
jedynie na marginesie. 

Instytucją kultury, którą respondenci uznali bezsprzecznie za wizytówkę miasta okazała 
się Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza; kolejnymi placówkami o największej rozpo-
znawalności są instytucje wojewódzkie: Zamek Książąt Pomorskich, Muzeum Narodowe, 
Opera na Zamku. Jednak co czwarty badany nie miał kontaktu z żadną z 22 instytucji 
kultury (miejskich i wojewódzkich), funkcjonujących w mieście, niezależnie od ich oferty 
i od celu wizyty. 

W ocenie respondentów do najpoważniejszych barier w dostępie do oferty kulturalnej zali-
czono takie zjawiska, jak: trudności z nabyciem biletów (niedostosowanie godzin otwarcia 
kas do zasobów czasu wolnego potencjalnych uczestników), trudności komunikacyjne 
(niedostosowanie kursów komunikacji miejskiej do godzin zakończenia imprezy) oraz 
zbyt wysokie ceny biletów. 

Generalnie w większości mieszkańcy Szczecina dostrzegają pozytywne zmiany w sferze 
kultury. Mają poczucie, że inwestycje infrastrukturalne, jak i nasycenie oferty kulturalnej 
ulega poprawie w sposób zauważalny, chociaż jednocześnie duża grupa uważa, że 
„mniej się tu dzieje niż w innych dużych miastach”. Szczecinianie są podzieleni między 
dwie wizje funkcji kultury miejskiej. Większa grupa opowiada się za utylitarną (integracyjną, 
włączającą, osiedlową) funkcją kultury, pozostała część – w mniejszości – uważa, że kultura 
miejska powinna pozostawać konwencjonalna i instytucjonalna, skupiona w tradycyjnych 
instytucjach kultury.

Według autorów diagnozy Szczecin postrzegany jest jako miasto o rozproszonej kulturze. 
Atutem Szczecina jako stolicy województwa jest potencjał oddziaływania na cały region, 
a z racji położenia na pograniczu polsko-niemieckim oddziaływania również na miesz-
kańców miejscowości położonych po stronie niemieckiej. Z diagnozy wynika, że mimo 
wspomnianych atutów kultura nie jest wykorzystywana dla budowania marki Szczecina, 
jego promocji i kształtowania wizerunku. Kultura, twierdzą badani, nie jest głównym czyn-
nikiem atrakcyjności miasta. 
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Zespół badawczy, biorąc pod uwagę pozyskane opinie respondentów, ale także uwzględ-
niając praktyki stosowane w innych miastach, zaproponował katalog rekomendacji i sugestii, 
których celem ma być rozpoczęcie szerokiej debaty publicznej nad kierunkami rozwoju 
kultury w Szczecinie oraz określeniem jej priorytetów. Raport w całości dostępny jest na 
stonach BIP Urzęu Miasta4. 

3.36.   INWESTYCJE  W  SFERZE  KULTURY

Wydatki majątkowe zrealizowane w sferze kultury w roku 2019 i sfinansowane ze środków, 
których dysponentem był Wydział Kultury wyniosły ogółem 7 159 647,99 zł. Szczegółowe 
zestawienie ilustruje poniższa tabela:                                                                                                                      

4  http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11124.asp?soid=A96C2E8F11C94636AD769B021EC05077

lp. instytucja nazwa zadania kwota 

1. Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Szczecinie

Przebudowa budynku Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Szczecinie przy 
pl. Matki Teresy z Kalkuty nr 8 – etap II

3 841 688,00

2. Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Szczecinie

Opracowanie ostatecznej koncepcji 
urbanistyczno  – architektonicznej 

oraz dokumentacji technicznej, 
projektowej i kosztorysowej Miejskiej 

Biblioteki Publicznej  w Szczecinie 
– Prawobrzeże  wraz z zagospodaro-

waniem terenu przy ul. Marii Dą-
browskiej – Jarosława Iwaszkiewicza 

w Szczecinie

608 000,00

3. 

Muzeum 
Techniki  i Komunikacji   

Zajezdnia Sztuki 
w Szczecinie

Wykonanie dokumentacji projekto-
wej wraz z pozwoleniem na budowę 

na przebudowę i remont wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania kamie-
nicy oraz budowę łącznika pomiędzy 
kamienicą, a istniejącym budynkiem 
Muzeum przy ul. Niemierzyńskiej 18 

a w Szczecinie

110 000,00

4. 

Muzeum 
Techniki i Komunikacji 

– Zajezdnia Sztuki  
w Szczecinie

Zakup muzealiów dla Muzeum Tech-
niki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki 

w Szczecinie
100 000,00

5. Dom Kultury „Klub 
Skolwin” w Szczecinie

Zakup pianin na potrzeby działal-
ności Domu Kultury Klub Skolwin 

w Szczecinie
40 000,00

6. Teatr Współczesny  
w Szczecinie

Modernizacja w obiekcie Teatru 
Współczesnego w Szczecinie  w roku 
2019 - wykonanie modernizacji małe-

go i dużego foyer

300 000,00

7. 
Filharmonia im. Mie-
czysława Karłowicza 

w Szczecinie

Modernizacja Filharmonii im. Mie-
czysława Karłowicza  w Szczecinie 

– wymiana wykładzin
140 000,00



128

SZCZECIN | 2019 RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SZCZECIN

8. Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Szczecinie

Wykonanie dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej  dla budowy miejsc 
parkingowych wzdłuż ul. Jarosława 
Iwaszkiewicza i ul. Marii Dąbrowskiej 
na oś Majowym  w Szczecinie – Me-

diateka Prawobrzeże – MBP”

27 060,00

9. 

Muzeum Techniki  i Ko-
munikacji  – Zajezdnia 

Sztuki 
w Szczecinie

Zakup kolekcji Stoewera dla Muzeum 
Techniki i Komunikacji Zajezdnia 

Sztuki w Szczecinie (etap I)
1 315 000,00

10. Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Szczecinie

Modernizacja Obiektów Miejskiej 
Biblioteki Publicznej  w Szczecinie 164 940,00

11. Dom Kultury „Klub 
Skolwin” w Szczecinie

Modernizacja Domu Kultury Klub 
Skolwin  w Szczecinie – remont 

dachu
67 000,00

12. 
Muzeum Techniki  i Ko-
munikacji  – Zajezdnia 
Sztuki  w Szczecinie

Zagospodarowanie terenu przy 
ul. Niemierzyńskiej  w Szczecinie 

– przebudowa basenu przeciwpo-
żarowego  na element przestrzenny 

z fontanną (etap – I) 

16 959,00

13. Teatr Lalek „Pleciuga” 
w Szczecinie

Wymiana tapicerki foteli na widowni 
sali głównej  oraz dokonanie czysz-
czenia i dezynfekcji systemów wen-

tylacyjnych Teatru Lalek Pleciuga 
w Szczecinie

20 000,00

14. 
Filharmonia im. Mie-
czysława Karłowicza 

w Szczecinie

Modernizacja Filharmonii im. Mie-
czysława Karłowicza  w Szczecinie 
– modyfikacja i wymiana systemu 

monitoringu

300 000,00

15. Trafostacja Sztuki  
w Szczecinie

Remont w obiekcie Trafostacji Sztuki 
w Szczecinie 34 000,00

16. Trafostacja Sztuki  
w Szczecinie

Doposażenie Trafostacji Sztuki 
w Szczecinie 7 500,00

3.37.  KULTURA Z TRZECIM SEKTOREM 

Całkowita kwota przeznaczona w roku 2019 na wsparcie działalności kulturalnej pro-
wadzonej przez organizacje pozarządowe wyniosła 2 239 995 zł.  Podstawową formę 
wsparcia lokalnych NGOsów stanowią otwarte konkursy ofert. W roku 2019 odbyły się 3 
konkursy, na które przeznaczono łącznie kwotę 1 913 295 zł i w ramach których zawarto 
33 umowy (w tym  ze Stowarzyszeniem Officyna, z którym podpisano aneks do 3-letniej 
umowy na realizację zadania pn. Szczecin Film Festival na kwotę 298 000 zł). Dodatkowym 
rodzajem wsparcia są tzw. małe dotacje; udzielono ich w sumie 44 na łączną kwotę 326 
700 zł. Do najciekawszych przedsięwzięć zorganizowanych w 2019 r. przez organizacje 
pozarządowe, które uzyskały finansowe wsparcie Miasta, można zaliczyć:
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Nazwa wydarzenia/projektu Nazwa organizacji/organizatora

Szczecin Film Festival Stowarzyszenie OFFicyna

Zmagania Jazzowe Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa

III Szczecińskie Promocje Literatury 2019 Związek Literatów Polskich Oddział  
w Szczecinie 

Premiery i działania Teatru Kameralnego 
Szczecińskiego Towarzystwa Przyjaciół 

Sztuki 2019

Szczecińskie Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuki 

Scena Detaliczna 2019 Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej 
„Gamba”

XVI Szczeciński Festiwal Muzyki  
Dawnej – Światło Północy 2019 Fundacja Akademii Muzyki Dawnej 

Amatorski Ruch Artystyczny  
na Prawobrzeżu 2019 Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże”

Jazzowy Quartet 2019 Zachodniopomorskie Stowarzyszenie 
Jazzowe

XII Międzynarodowy Festiwal Organowy 
- Bazylika Archikatedralna 2019 w Szcze-

cinie

Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków 
Sakralnych i Ochrony Dziedzictwa Kultu-

rowego „Katedra” 

Eksperymentalne Place  
Zabaw w Szczecinie Fundacja Las Sztuki

Nasza Tożsamość – Razem  
dla Przyszłości

Związek Ukraińców w Polsce Oddział 
w Szczecinie 

Festiwal Juwenalia 2019 w Szczecinie Stowarzyszenie Inspiracje Młodych

13. Festiwal Komedii Szpak Stowarzyszenie Winda Kreatywnych 

XI Jarmark Jakubowy 25 – 28 lipiec 
2019 r. Fundacja Dzieło Świętego Jakuba

XII Międzynarodowy Konkurs Baletowy 
„Złote Pointy 2019” (XVIII edycja Ogólno-
polskiego Konkursu Baletowego o tytuł 
„Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych 
w Polsce 2019”) i Międzynarodowa Gala 

Gwiazd Baletu – Finał Konkursu

Fundacja Balet 

XVII Międzynarodowy Festiwal Teatralny 
Pro Contra 2019 Stowarzyszenie Teatralne „nie ma”

VI Międzynarodowy Szczeciński Festiwal 
Muzyki Pasyjnej Fundacja Morze Kultury

Organizacja Tygodnia Kresowego 
w Szczecinie, Kaziuk Wileński 2019

Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wi-
leńskiej, Nowogródzkiej i Polesia „Świteź”

Koncerty i warsztaty w ramach Między-
narodowego Festiwalu Saksofonowego 

Saxmania 2019
Fundacja na Rzecz Instrumentów Dętych

Cykl koncertów  „ChAPS pro Stetinum” 
realizowanych przez Chór Akademicki  

im. prof. Jana Szyrockiego ZUT  
dla Miasta Szczecin

Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Aka-
demicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT 

w Szczecinie

Koncerty Grunebergowskie Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego 
Ducha
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Najważniejsze wydarzenia kulturalne

Rok 2019 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 2019 r. odbyło się 
w Szczecinie wiele wydarzeń kulturalnych, których wymiar dalece wykraczał poza lokalne 
granice,  a do najciekawszych z nich można zaliczyć: 
l MEISINGER Music Festival – projekt artystyczny, którego pomysłodawcą i  dyrektorem 

artystycznym jest szczeciński gitarzysta klasyczny Krzysztof Meisinger, a jednym z założeń 
projektu prezentacja największych gwiazd muzyki klasycznej; w 2019 r. w ramach trzeciej 
edycji festiwalu wystąpili tacy artyści, jak:  Vincenzo Capezutto,  Soqquadro Italiano,  Ivo 
Pogorelić,  Janoska Ensemble, Orkiestra Sinfonia Varsovia, Alena Baeva, Mikhail Agrest.

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: teatrach, klubach i domach 
kultuy. W edycji  XI pn. “Szczecin Odbija Festiwal” wystąpili tacy wykonawcy m. in. jak: 
Serre M’’Mharry, Nightcrawlers & Wojtek Cugowski, The Ears, Vintage Love, BAiKA, 
Chemia, Budyń & Chango, Marszałek.

l Szczecin Music Fest - cykl koncertów największych światowych sław muzyki world, 
etno i jazzu. W edycji 2019 wystąpili:  Morcheeba, Nubya Garcia, Lisa Gerrard, Nouvelle 
Vague, Bobby McFerrin.

l Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum Non Profanum – organizator: 
Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów Academia przy współudziale Miasta 
Szczecin. W 2019 r. festiwal poświęcony był muzyce Stanisława Moniuszki. W programie 
znalazły się panele dyskusyjne poświęcone twórczości S. Moniuszki, projekcje filmów 
o kompozytorze, koncerty  i warsztaty muzyczne.

l Baltic Neopolis Orchestra - zrealizowała w 2019 r. przy współudziale Miasta Szczecin 
cykl koncertów kameralnych pn. „Wielcy koncertmistrzowie”, projekt muzyczny „Szczecin 
Classic”, „V Baltic Neopolis Festival” oraz koncert z cyklu “Baltic Neopolis Virtuosi – Sunrise 
In Asia”. 

l Szczecin European Film Festival - festiwal filmowy, którego organizatorem jest 
Stowarzyszenie OFFicyna. Jego realizacja w 2019 r. odbył się w trzech odsłonach: 
letniej, podczas której zaprezentowane zostały m. in.:  MUSIC SEFF - światowe kino 
dokumentalne o muzyce 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 wo-
jewództwem zachodniopomorskim, SEFF MINI – skierowany do najmłodszego widza. 
W edycji jesiennej m.in.: Konkurs Europejski – kompetycja najnowszych europejskich 
dokumentalnych produkcji filmowych, Świat według SEFF – projekcje najważniejszych 
filmów prezentowanych na przestrzeni ostatniego roku na arenie europejskiej i świato-
wej nagrodzone na największych festiwalach, Let’s  Talk Film – poświęcony wybitnym 
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przedstawicielom świata filmu, którzy dzielą się swym doświadczeniem  z odbiorcami 
festiwalu; na przestrzeni całego roku w kilku miastach w Polsce i w Niemczech, gdzie 
można zobaczyć nagrodzone i wyróżnione podczas ostatnich edycji festiwalu filmy, nie 
mające oficjalnej dystrybucji w Polsce. 

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 2019 r. wydarzenie 
poświęcone zostało nieoczywistym relacjom pomiędzy kulturą i środkami masowego 
przekazu , a w jego ramach zorganizowano szereg dyskusji, spektakli, koncertów, wy-
kładów, warsztatów. 

l Festiwal Szczecin Jazz - międzynarodowy festiwal muzyczny, połączony z szeregiem 
wydarzeń towarzyszących, promujących muzykę jazzową; w programie 2019 wystąpili 
m.in.: Erykah Badu, Kenny Garrett Quartet, Majka Jeżowska, międzynarodowa organizacja 
artystów Jazz Sister Cities, Q Ya Vy  z Maciejem Sikałą i z Jose Torresem, Jona Ardyn,  
Dorrey Lin Lyles, Michał Martyniuk. 

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

l Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej - cykl koncertów i warsztatów muzyki dawnej. 

l Ogólnopolski Festiwal Młodych Talentów Nowa Energia - zainicjowany  w 2007 r., 
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 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. Nagrodę Grand Prix, czyli Wielką Nagrodę Publiczności otrzymał spektakl  
„Lwów, nie oddamy” Teatru im. Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa.  

l OKNO. Zbliżenia. Głosy Kany – teatralna karuzela, czyli ponad  700 minut teatru 
przez trzy dni w kwietniu 2019 r. W ramach projektu OT Kana  zaprosiła do Szczecina 
gości sceny zagranicznej: Imre Thormanna, Benjamina Verdoncka oraz Vegard Vinge 
z Idą Müller.  Cykliczny festiwal organizowany 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. 
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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 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 2019 roku 
otrzymała ją Ula Ryciak za  książkę „Nella i Artur. Koncert intymny Rubinsteinów”.

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  informacje z dziedziny filmu, muzyki, malarstwa, 
architektury czy teatru (obecnie „eleWator” należy do najważniejszych czasopism kul-
turalnych Szczecina).

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 2019 r. 
Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecin w wysokości 40 000 zł za osiągnięcia artystyczne roku 
2018 otrzymał zespół Tulia, który w nowoczesny sposób wykorzystuje elementy polskiej 
muzyki ludowej, natomiast wyróżnienie za całokształt działalności artystycznej w kwocie 
40 000 zł przypadło w udziale Michałowi Janickiemu aktorowi i reżyserowi, cięszącemu 
się dużym uznaniem szczecińskiej publiczności. 

3.38. WSPIERANIE WYBITNYCH TWÓRCÓW 
ZWIĄZANYCH ZE SZCZECINEM 
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Honorowy tytuł Mecenasa Kultury Miasta Szczecina przyznany został po raz pierw-
szy w roku 1997. Tytuł ten przyznawany jest firmom, instytucjom bądź osobom, które 
w najbardziej znaczący sposób wspierały swym mecenatem przedsięwzięcia kulturalne 
i artystyczne, odbywające się w naszym mieście.  Za rok 2018 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  
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 2019 
przyznano ogółem  10 stypendiów na łączną  kwotę 100 000 zł.

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej - w Szczecinie od lat przywiązuje się wielką 
wagę do znaczenia edukacji kulturalnej w rozwoju kompetencji poznawczych, wiedzy 
i umiejętności dzieci i młodzieży. Miasto wspiera tego rodzaju edukację na każdym poziomie 
kształcenia m.in. poprzez fundowanie stypendiów artystycznych dla najlepszych uczniów 
i studentów. O liczbie przyznanych stypendiów i jego wysokości decyduje Komisja Stypen-
dialna ds. Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin. Wybór Komisji wymaga akceptacji 
Prezydenta Miasta Szczecin. W roku 2019 stypendia artystyczne otrzymały 41 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, wzbogacenie oferty kulturalnej, zachowanie różnorodności kulturowej 
Szczecina oraz kreowanie jego wizerunku jako znaczącego ośrodka kultury. Sprawowanie 
tegoż mecenatu polega przede wszystkim na dofinansowaniu organizacji koncertów, wy-
staw, wernisaży, czy też pokryciu części kosztów wydania wybranych publikacji. W ramach 
mecenatu dofinansowanie otrzymały projekty realizowane przez podmioty komercyjne 
prowadzące działalność kulturalną, a także organizacje pozarządowe prowadzące dzia-
łalność gospodarczą; wsparcia udzielono ponadto szkołom, uczelniom oraz twórcom 
indywidualnym. W oparciu o mecenat kulturalny zrealizowano w 2019 roku 160 projektów 
edukacyjnych, 120 projektów muzycznych, 15 projektów wydawniczych, 36 projektów 
z zakresu sztuk wizualnych. Wydatki na ten cel wyniosły ogółem 1 747 613 zł. 
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3.39. POLITYKA OCHRONY I OPIEKI NAD 
                     ZABYTKAMI GMINY MIASTO SZCZECIN 
Stan ilościowy zabytków objętych ochroną konserwatorską na terenie Gminy Miasto Szczecin 
w 2019 r. przedstawiał się następująco:
1. Zabytki wpisane do rejestru zabytków nieruchomych  – 213 wpisów indywidualnych 

oraz dotyczących zespołów budowlanych i innych. W tym w 2019 r. Zachodniopomorski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru:
l Zespół budowlany: kościół p.w. św. Trójcy, budynek pastorówki oraz teren dawnego 

cmentarza (ob. nieczynny) przy ul. Energetyków 8 (nr rejestru A-1827)  
l Budynek dawnego Szczecińskiego Klubu Jachtowego, ob. funkcja restauracyjno-

-hotelowa wraz z gruntem pod budynkiem przy ul. Lipowej 5 (nr rejestru A-1823), 
l Parcela przy willi przy ul. Mickiewicza 2 (nr rejestru 818), 
l Budynek dawnej Miejskiej Kasy Oszczędnościowej ob. nieużytkowany wraz z gruntem 

pod budynkiem przy ul. Mickiewicza 69 (nr rejestru A-1860),
l Budynek mieszkalny (willa) wraz z gruntem pod budynkiem przy ul. Niklowa 11 -  nr 

(A-1807).
2. Zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków – 3930 obiektów. W tym w 2019 roku do 

ewidencji włączono 121 zabytków nieruchomych, w tym obszar urbanistyczny Starego 
Miasta w dawnym mieście Dąbie, natomiast wyłączono karty adresowe 16 zabytków. 

W 2019 r. w ramach zadań realizowanych przez BMKZ prowadzono monitoring stanu za-
chowania zabytków wpisanych do rejestru poprzez prowadzenie kontroli przestrzegania 
i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w trybie art. 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018 
r. poz. 2067 ze zm.).  Przeprowadzono 9 kontroli planowych oraz 3 kontrole nadplanowe, 
wynikające ze stwierdzonych zagrożeń dla zabytków nieruchomych. Na podstawie ustaleń 
wynikających z kontroli wydano w formie pisemnej 8 zaleceń pokontrolnych usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie oraz podjęto inne działania 
wynikające z nadzoru konserwatorskiego, zgodnie z przepisami ww. ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. Wobec upływu terminu ważności obowiązywania 
Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Szczecin na lata 2014-2018 przy-
jętego na mocy uchwały nr XXXIX/1147/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2014r. 
przystąpiono do prac związanych z opracowaniem nowej edycji Programu. 

Miejski Konserwator Zabytków aktywnie uczestniczył, na prawach członka, w pracach 
Stowarzyszenia Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego (EUROB). M.in. przygotowano 
materiały do wydania nowej edycji przewodnika po szlaku. Ponadto w ramach bieżącej 
działalności Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków zrealizowano następujące zadania:
l wykonanie aktualizacji Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sy-

tuacji kryzysowych,
l opracowanie dokumentacji konserwatorskich dla zabytków architektury kolejowej na 

terenie Szczecina,
l wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz programu prac konserwatorskich dot. 

zabytkowej rzeźby przedstawiającej słonia, położonej pomiędzy ulicami Szczecińską, 
a Poznańską w Szczecinie,

l wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej zabytkowych ruin wieży widokowej 
Quistorpa, położonych w Parku Leśnym Arkoński w Szczecinie,
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l wykonanie ekspertyzy i badań diagnostycznych na temat przyczyn zawilgocenia bu-
dynku Bramy Królewskiej,

l dofinansowanie w formie dotacji wykonania prac konserwatorskich budynku dawnego 
Pałacu Ziemstwa Pomorskiego przy al. Niepodległości 40 w Szczecinie,

l dofinansowanie w formie dotacji wykonania prac budowlanych i konserwatorskich 
masywu wieżowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie,

l dofinansowanie w formie dotacji wykonania prac budowlanych i konserwatorskich 
dachu kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie,

l dofinansowanie w formie dotacji wykonania prac remontowo-konserwatorskich kościoła 
pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie,

l dofinansowanie w formie dotacji wykonania prac remontowo-konserwatorskich dachu 
kościoła dpw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie,

l dofinansowanie w formie dotacji wykonania prac remontowo-konserwatorskich elewacji 
północnej kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie,

l dofinansowanie w formie dotacji wykonania prac pielęgnacyjnych i konserwatorskich 
historycznego drzewostanu przy kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Szczecinie,

l dofinansowanie w formie dotacji wykonania prac remontowo-konserwatorskich elewacji 
frontowej kamienicy przy ul. Twardej 2a w Szczecinie,

l dofinansowanie w formie dotacji opracowania programu prac konserwatorskich i re-
stauratorskich oraz wykonanie projektu budowlanego przebudowy willi przy al. Wojska 
Polskiego 91/93 w Szczecinie, w celu przystosowania obiektu do potrzeb Fundacji 
Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie.

SPORT I REKREACJA

3.40. 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 
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. Gmina Miasto 
Szczecin w 2019 r. wsparła kluby i stowarzyszenia sportowe przekazując środki finansowe  
w wysokości 15 283 338 zł poprzez niżej wymienione otwarte konkursy ofert:
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l wspieranie sportów walki,
l program wsparcia sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich,
l sport dzieci i młodzieży realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe,
l sport dzieci i młodzieży – sport akademicki,
l program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych,
l wspieranie sportów indywidualnych,
l sport dzieci i młodzieży – sport w systemie szkolnym,
l program wsparcia sportu profesjonalnego – wspieranie piłki nożnej, 
l organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
l Kibice Razem,
l Młoda Ekstraklasa,
l program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich.

Na kluczowych, miejskich obiektach sportowych, takich jak hala sportowa Netto Arena, 
Miejski Stadion Lekkoatletyczny i basen olimpijski Floating Arena, z sukcesem organizo-
wane są zawody sportowe o randze międzynarodowej. Nie tylko dowodzi 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.

W 2019 roku Szczecin zorganizował 8. Mistrzostwa Europy w Gimnastyce Sportowej. Nigdy 
wcześniej nie byliśmy gospodarzem imprezy gimnastycznej tej rangi. Do stolicy regionu 
przybyli sportowcy z blisko 40 krajów, łącznie rywalizowało 275 zawodników. Impreza 
cieszyła się dużym zainteresowaniem, czego dowodem były setki odwiedzających. Polska 
tylko  dwukrotnie organizowała tak wielkie wydarzenie w gimnastyce, było to w latach 1959 
i 1969. Po ponad pół wieku widowiskowy sport wrócił na polską arenę. 

Wykaz najważniejszych wydarzeń w 2019 r.:
l Sanprobi Maraton Szczeciński,
l Półmaraton Szczecin,
l Runmagedon,
l Triathlon,
l Memoriał Wiesława Maniaka,
l Szczeciński Mityng Skoku o Tyczce,
l Orlen Baja Poland 2019,
l Mistrzostwa Europy w Gimnastyce Sportowej,
l Pekao Szczecin Open,
l Floating Garden Szczecin Open.

#SzczecinKibicuje
Jest to zorganizowana przez Miasto Szczecin kampania mająca promować wśród miesz-
kańców miasta rozgrywki sportowe na różnych poziomach i wpłynąć na poprawę fre-
kwencji na trybunach podczas meczów szczecińskich drużyn. Jest realizowana poprzez 
umieszczanie w mediach społecznościowych informacji na temat wydarzeń sportowych, 
pokazywanie sukcesów szczecińskich sportowców, a także kolportaż gadżetów reklamo-
wych z logo kampanii.   
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Międzynarodowe Nagrody Żeglarskie Szczecina
Przyznawane corocznie od 2017 roku nagrody dedykowane są osobom i instytucjom 
szczególnie związanym z żeglarstwem. 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. W roku 2019 do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich wpłynęło 101 zgłoszeń. 
Spośród 33 nominacji nagrody zostały wręczone w 11 kategoriach. 

Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin
Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin przyznawane są zawodnikom osiągającym 
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, którzy 
są mieszkańcami Gminy i należą 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.

W 2019 r. wpłynęło 90 wniosków o przyznanie stypendiów „zwykłych” dla zawod-
ników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie między-
narodowym oraz 26 wniosków o przyznanie stypendiów olimpijskich. Łącznie 
z budżetu Gminy Miasto Szczecin na stypendia przeznaczono 870 000 zł (w tym  
470.000 zł na „zwykłe” stypendia sportowe oraz  400 000 zł  na stypendia olimpijskie).

Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, za osiągnię-
cia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym 
i krajowym
Nagrody są przyznawane w formie finansowej. Przyznanie stypendiów i nagród dla zawod-
ników poprzedzone jest opinią Rady Sportu.  W 2019 roku  wpłynęło 30 wniosków zawod-
ników i 19 wniosków trenerów na nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 
we współzawodnictwie międzynarodowym w kategorii senior, w dyscyplinach sportu 
w konkurencjach objętych programem IO, IPO, IG. Na wyróżnienia Prezydenta Miasta dla 
zawodników i trenerów za rok 2019 wpłynęło 140 wniosków zawodników i 30 wniosków 
trenerów. Wyróżnieniami  mogą być dyplomy, statuetki, puchary, okolicznościowe medale 
lub upominki rzeczowe. Przyznanie ww. jest poprzedzone  opinią Rady Sportu. Łącznie 
na zadanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 200 000 zł., nagrody zostaną 
przyznane w  2020 roku.

Regatowa Reprezentacja Szczecina
Realizowany przez Centrum Żeglarskie projekt zakłada utworzenie silnej i mocnej kadry 
żeglarskiej Szczecina. W ramach ogłoszonego w  2019 roku naboru dla zawodników klasy 
Optimist powołano 10 zawodników ze szczecińskich klubów, oraz zatrudniono trenera 
dedykowanego tej klasie. Grupa została objęta programem, który zapewniał:
- doświadczonego trenera,
- ciągłość szkolenia na wodzie,
- przygotowanie ogólnorozwojowe (sala gimnastyczna, basen),
- dostęp do wyjazdów na regaty i zgrupowania krajowe i zagraniczne,
- indywidualny plan rozwoju ze wskazaniem celów. 
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W listopadzie 2019 r. zawodnicy odbyli 10 dniowe zgrupowanie zagraniczne (ze względu 
na warunki atmosferyczne uniemożliwiające żeglowanie w Polsce). Łączny koszt zgru-
powania wyniósł ok. 29 000 zł. Do projektu zaproszeni zostali również lokalni zawodnicy 
seniorzy (Agnieszka Skrzypulec, Tadeusz Kubiak), którzy już osiągają sukcesy sportowe, 
a ich obecność pozwala na szeroką promocję Miasta i Regatowej Reprezentacji. Zostali 
oni wsparci łączną kwotą 7 000 złotych.

W ramach projektu w roku 2019 zostały zakupione:
l  jachty regatowe wraz z osprzętem i żaglami za łączną kwotę 178 900 zł.,
l odzież i jej oznakowanie dla zawodników i trenera – 7 000 zł.

W związku z  planowanym otwarciem sekcji dla osób z niepełnosprawnością zakupio-
ne zostały:
l jachty dla osób niepełnosprawnych – 74 000 złotych,
l motorówka dla sekcji osób niepełnosprawnych – 70 000 złotych.

W miesiącu grudniu omówione zostały z lokalnymi klubami i trenerami, warunki otwarcia 
następnej grupy w ramach RRS – klasy Laser na 2020 rok.

3.41. PROGRAM  TURYSTYCZNEGO  
ROZWOJU  AKWENÓW  I  TERENÓW 
NADWODN YCH  SZCZECINA 

Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina został opra-
cowany w 2015 przez zespół ekspertów zewnętrznych pod red. dr Tomasza Studzieniec-
kiego. W Programie działania ukierunkowane są na wspieranie rozwoju biznesu lokalnego 
w sferze rozwoju turystyki zrównoważonej, podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw, 
zdynamizowanie rozwoju turystyki w oparciu o zasoby przyrodnicze i dziedzictwo histo-
ryczno-kulturowe i nowe produkty turystyczne, w celu realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 
i jej wizji. Program promuje turystykę zrównoważoną, czyli każdą formę działalności tury-
stycznej, która respektuje środowisko, zapewnia trwałą ochronę naturalnych i kulturalnych 
zasobów i jest do zaakceptowania pod względem społecznym i ekonomicznym. Program 
z założenia ma charakter rozwojowo–integracyjny, co oznacza położenie nacisku na takie 
działania, przyczynia się także do zwiększenia konkurencyjności obszaru recepcyjnego 
Programu. W tym zakresie Program bazuje na czynnikach rozwoju regionalnego (grupie 
czynników endogenicznych) tj. zasoby własne regionu, oddziaływujące na jego gospo-
darkę-czynniki ekonomiczne, społeczne, techniczne i technologiczne, ekologiczne. Za 
promocję turystyczną Miasta Szczecin w głównej mierze odpowiedzialna jest Żegluga 
Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp z. o.o.

Realizacja projektu Turystyczny Szczecin w 2019 r. - promocja turystyczna miasta 
Szczecin
Realizacja Projektu Marriage (SOUTH COST BALTIC) - tworzenie trwałego systemu 
zarządzania destynacją żeglarską na bazie sieci współpracy projektu MARRIAGE.
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Projekt South Coast Baltic – realizowany w mieście Szczecin od 2018 roku ma na celu 
ustanowienie trwałej współpracy transgranicznej w zakresie uprawiania morskiej turystyki 
jachtowej wzdłuż południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Projekt wspiera promocję 
North East Mariny, jako destynacji turystycznej oraz działań dotyczących promocji turystyki 
wodnej w Szczecinie.  W ramach budżetu 2019 realizowano dodatkowe udogodnienia na 
NEM: odbojnice, tablica informacyjna, udogodnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Aktywacja branży turystycznej - aktywizacja i integracja branży oraz instytucji kultury 
w celu stworzenia kompleksowej oferty turystycznej. Wsparcie branży turystycznej odbywa 
się poprzez comiesięczne dostarczanie aktualnych materiałów informacyjnych na temat 
wydarzeń w Szczecinie oraz organizację wydarzeń turystycznych, które mają z jednej strony 
wypromować ofertę przewodników, a z drugiej strony poszerzyć wiedzę mieszkańców na 
temat oferty turystycznej. W 2019 roku zrealizowano między innymi Dzień Przewodnika 
z kilkunastoma wycieczkami po Szczecinie,  opracowany został nowy produkt turystycz-
ny: Pivny Szczecin: opisy, mapki, skład kartonika oraz druk, produkcja szklanek. Przez cały 
sezon w soboty odbywały się ponadto bezpłatne spacery z przewodnikiem, w których 
największą popularnością cieszyły się polskojęzyczne i niemieckojęzyczne.  Ponadto 
opracowano dokumentację do małego projektu unijnego na rok 2020: „Transgraniczne 
spacery miejskie”. Jest to projekt promujący działania na rzecz wsparcia i promocji integracji 
mieszkańców obszaru transgranicznego, a także poprawy transgranicznej dostępności 
do wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego Euroregionu Pomerania.

Szczecińska Karta Turystyczna - wsparcie turystów, którym SKT ułatwia zwiedzanie 
miasta i oferuje szereg zniżek w miejscach kultury oraz punktach gastronomicznych. Kartę 
turystyczną można kupić fizycznie w CIT oraz od roku 2019 również on-line poprzez portal 
Go Pay. 

Pamiątki miejskie - prowadzenie sprzedaży pamiątek z linii miejskiej (oraz wprowadze-
nie nowego: magnez dźwigozaury) w dwóch punktach Informacji Turystycznej (w  alei 
Kwiatowej oraz  w budynku Dworca PKP Szczecin Główny).

Działalność związana z obsługą w Centrum Informacji Turystycznej - obsługa dwóch 
punktów CIT - 7 dni w tygodniu. Odwiedzalność CITów w 2019 roku wyglądała następująco:

CIT Aleja

TURYŚCI wg podziału na język SUMA UDZIAŁ

POLSKI 16398 73%

NIEMIECKI 3855 17%

ANGIELSKI 833 4%

SKANDYNAWSKIE 355 2%

INNE 1117 5%

SUMA 22558 100%
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CIT PKP

TURYŚCI 
wg podziału na język

SUMA UDZIAŁ

POLSKI 6100 59%

NIEMIECKI 2780 27%

ANGIELSKI 416 4%

SKANDYNAWSKIE 110 1%

INNE 990 10%

SUMA 10396 100%

Współpraca międzynarodowa miasta Szczecin w roku 2019 ukierunkowana była na inten-
syfikację i realizację zadań w dwóch strategicznych kierunkach: Skandynawia i Niemcy. 
Współpraca realizowana była na poniższych obszarach: 
1. Realizacja zadań w celu utworzenia w Szczecinie centrum kompetencji skandynawskich 

w zakresie działań biznesowych, społecznych i środowiskowych. Kluczowa w tym obsza-
rze była organizacja przez Miasto Szczecin w 2019 roku 6. edycja Dni Skandynawskich, 
stanowiących platformę rozwoju kontaktów biznesowych, a także społecznych. Dzięki 
utrzymaniu wieloletniej tradycji wydarzenia, stanowi ono istotny punkt umacniający 
współpracę na szczeblu samorządowym i gospodarczym w kontekście szczecińsko-
-skandynawskim, a także stanowi przestrzeń do rozwoju współpracy ze skandynawskimi 
miastami partnerskimi. W roku 2019 kontynuowane były również działania dotyczące 
utworzenia Domu Skandynawskiego w Szczecinie. Podczas Dni Skandynawskich odbył 
się warsztat tematyczny w tym zakresie, z udziałem przedstawicieli zainteresowanych 
środowisk i podmiotów, którego to efektem są dalsze prace nad wdrożeniem projektu. 

2. Realizacja działań ukierunkowanych na wdrożenie koncepcji i rozwój Transgranicznego 
Regionu Metropolitalnego Szczecina, stanowiącego podstawę do przyszłościowego 
utworzenia EUWT z udziałem Polski i Niemiec. Działania obejmowały m.in. spotkania 
z przedstawicielami sąsiadujących Krajów Związkowych RFN: Meklemburgii-Pomorza 
Przedniego oraz Brandenburgii, w celu opracowania wspólnej strategii oraz harmono-
gramu rozwoju regionu; ścisłą współpracę z nowo utworzonym Biurem ds. Regionu 
Metropolitalnego Szczecina w Anklam, a także organizację spotkań roboczych oraz 
warsztatów w celu wdrażania ustalonych działań.

3. Jednym z najważniejszych punktów w rozwoju współpracy polsko niemieckiej mającym 
na celu wdrażanie działań stymulujących współpracę  samorządową i rozwój gospo-
darczy była organizacja cyklicznych Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wydarzenie 
to intensyfikuje umacnianie kontaktów biznesowych, rozwijanie relacji z niemieckimi 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.42. POLITYKA  WSPÓŁPRACY 
 MIĘDZYNARODOWEJ



141

SZCZECIN | 2019 RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SZCZECIN

miastami partnerskimi oraz ułatwia pozyskiwanie nowych partnerów, a także umożliwia 
prezentację oferty gospodarczej i kulturalnej.

4. Współpraca polsko-niemiecka realizowana jest także poprzez wsparcie współpracy 
między uczelniami szczecińskimi a uczelniami oraz innymi placówkami kształcącymi po 
stronie niemieckiej, m.in.: koordynacja współpracy miasta z Uniwersytetem w Greifswaldzie 
w ramach partnerstwa w realizowanym projekcie “Nauka języka sąsiada od przedszkola 
aż do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”, czy 
też wspólne prace z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Uniwersytetem w Greifswaldzie 
nad tworzonym projektem dotyczącym wspólnego kierunku studiów kształcącego 
nauczycieli z uprawnieniami do wykonywania zawodu w Polsce i w Niemczech.

5. Rozwój współpracy transgranicznej i transgranicznych projektów realizowanych z funduszy 
Programu Interreg 5a dotyczących wsparcia i rozwoju integracji społecznej obywateli 
polskich i niemieckich, zamieszkujących teren Euroregionu Pomerania, nauczania języka 
sąsiada oraz wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze 
Euroregionu Pomerania oraz powiatu Märkisch Oderland.

Projekty realizowane przez miasto w ramach programu Interreg VA:

Projekt „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji –  klu-
czem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”. 
Projekt realizowany jest od lutego 2017 r. z zaangażowaniem 59 polskich i niemieckich 
placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpod-
stawowe) – 35 placówek po niemieckiej stronie i 24 po polskiej. Beneficjentami projektu 
są dzieci i młodzież, nauczyciele oraz rodzice. Dotychczas w projekcie udział wzięło 3771 
dzieci i młodzieży oraz 702 nauczycieli. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji 
językowych i interkulturowych dzieci i młodzieży, poprzez stworzenie brakującej do tej pory 
usystematyzowanej koncepcji ciągłości nauczania języka sąsiada. Decyzją komitetu moni-
torującego zapewniona została również kontynuacja dla tego projektu do czerwca 2022  r.   
Najważniejsze wydarzenia w roku 2019:
l Szkolenie dla polskich nauczycieli i wychowawców przedszkolnych w tematyce „Coś  

z niczego na lekcji niemieckiego”, 20.02.2019 r.
l Szkolenie dla polskich nauczycieli i wychowawców przedszkolnych pn. „Czytanie nie 

boli! Metody pracy z materiałami autentycznymii teatrem Kamishibai na lekcjach języka 
niemieckiego w placówkach przedszkolnych i wczesnoszkolnych”, 12.04.2019 r.

l V Spotkanie Dzieci i Młodzieży, 24.10.2019 r.
l Polsko-Niemieckie Forum Oświatowe  pn. „Język sąsiada - Nachbarsprache” dla polskich 

i niemieckich nauczycieli języka obcego, 26.10.2019 r.
l Szkolenie dla polskich nauczycieli i wychowawców przedszkolnych w tematyce „Ola 

uczy się języka niemieckiego w szkole w Polsce, a jej koleżanka Zosia w Niemczech. 
W jakim stopniu nauczyciele języka niemieckiego mogą skorzystać z wiedzy na temat 
uczenia się języka w kontekście naturalnym?”, 28.11.2019 r.
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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 VA”. Projekt ma na celu 
wzmocnienie procesów integracyjnych oraz aktywizację gospodarczą, tworzenie nowych 
i rozwoju już funkcjonujących przedsiębiorstw na obszarze Euroregionu POMERANIA 
i Powiatu Märkisch Oderland. W grupie docelowej projektu znajdują się przede wszyst-
kim małe i średnie przedsiębiorstwa, podmioty podejmujące działalność gospodarczą, 
jak i zrzeszenia, stowarzyszenia, 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 2019 CUD Szczecin zorganizował 9 wydarzeń, po stronie polskiej i niemieckiej 
Euroregionu Pomerania. W spotkaniach wzięło udział 440 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 226 konsultacji polskim i niemieckim podmiotom 
z Euroregionu. Decyzją komitetu monitorującego zapewniona została również kontynuacja 
dla tego projektu do 31.12.2022 r. 

Wydarzenia w roku 2019:
l Seminarium „Czas pracy kierowców”, 
l Seminarium „Nowelizacja przepisów z zakresu dokumentacji pracowniczej”, 
l Seminarium „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – aktualne zasady legalizacji pobytu 

i pracy“, 
l Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń „Dobre praktyki w zarządzaniu marinami 

i portami jachtowymi”, 
l Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń „Architektura przemysłowa Metropolii Szcze-

cińskiej”, 
l Seminarium „Zakładanie działalności gospodarczej na terenie Niemiec”,
l Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców „Międzynarodowy transport drogowy – 

potencjał inwestycyjny i uwarunkowania prawne”, 
l Polsko-Niemiecki Wyjazd Studyjny „Energetyczno-technologiczny ośrodek przemysłowy 

Lubminer Heide jako przykład miejsca przyjaznego przedsiębiorcom”,
l Seminarium „Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością – dostępne możliwości i korzyści 

dla przedsiębiorców”.
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Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli (PKD)
Projekt Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli podejmuje 
wyzwanie usprawnienia w komunikacji pomiędzy obywatelami a urzędami, a także 
samymi instytucjami w sprawach transgranicznych. Punkt wspiera tym samym proce-
sy integracyjne w obszarze przygranicznym oraz pełni funkcję doradczą dla polskich 
i niemieckich obywateli. Projekt 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 Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego INTERREG VA oraz przez Gminę Miasto Szczecin, a także Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych Kraju Związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego. 
W ramach projektu Miasto Szczecin oraz Związek Komunalny Euroregion Pomerania e.V. 
prowadzą ogólnodostępne Punkty Kontaktowo-Doradcze dla polskich i niemieckich 
obywateli, mieszczące się odpowiednio w Urzędzie Miasta Szczecin oraz w Ratuszu 
w Löcknitz. Głównym celem projektu jest wspieranie i rozwijanie integracji społecznej 
obywateli polskich i niemieckich, zamieszkujących teren Euroregionu Pomerania, two-
rzenie sieci współpracy między urzędami w Polsce i w Niemczech, jak również poprawa 
efektywności działania i dostępności urzędów i instytucji po obu stronach granicy. 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 roz-
mowach z urzędami i innymi instytucjami. Punkty doradcze współpracują z właściwymi 
urzędami i instytucjami w celu wyjaśnienia indywidualnych zapytań interesantów oraz 
wspierają urzędy i instytucje w wykonywaniu ich funkcji publicznych, proponując im 
platformę porozumienia z partnerskimi jednostkami po drugiej stronie granicy podczas 
organizowanych konferencji, warsztatów  i spotkań eksperckich dotyczących spraw 
transgranicznych. Dotychczasowa działalność Punktu Kontaktowo-Doradczego zdecy-
dowanie przyczyniła się do poprawy poziomu integracji społecznej, poprawy komunikacji 
pomiędzy urzędami obu państw, a także usprawnienia przepływu informacji między 
urzędami i obywatelami.  

Decyzją komitetu monitorującego zapewniona została również kontynuacja dla tego 
projektu do 31.12.2022 r.

Wydarzenia organizowane przez Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich 
i niemieckich obywateli w Szczecinie w roku 2019

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. 2300



144

SZCZECIN | 2019 RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SZCZECIN

Centrum Informacyjne Dla Cudzoziemców:
Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców zostało uruchomione 1 września 2019 r. Za-
danie realizowały dwie fundacje wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. Obsługa 
Centrum prowadzona była w językach: polskim, rosyjskim, ukraińskim oraz w razie potrzeby 
w języku angielskim. Powołanie Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców stanowi 
odpowiedź na potrzeby cudzoziemców zamieszkałych w Szczecinie. Jego celem jest 
wsparcie obcokrajowców w postaci udzielania bezpłatnej informacji oraz poradnictwa 
w zakresie codziennego funkcjonowania w środowisku lokalnym - na terenie miasta Szcze-
cin w obszarach społecznym i zawodowym. W obszarze społecznym porady obejmują 
między innymi: obowiązujące procedury w sprawach urzędowych, w kwestiach dotyczą-
cych między innymi meldunku, uzyskania obywatelstwa polskiego czy Karty Polaka ale 
również w zakresie dostępu do edukacji, w tym szkoleń językowych, służby zdrowia, kultury, 
świadczeń finansowych, w tym z pomocy społecznej, pomocy dla ofiar przestępstw, zasad 
wynajmu lokali mieszkalnych. W obszarze zawodowym, w ramach Centrum cudzoziemcy 
uzyskują porady między innymi w zakresie: procedur dotyczących legalności zatrudniania 
cudzoziemców, mechanizmów funkcjonowania lokalnego rynku pracy, aktywnego po-
szukiwania zatrudnienia, w tym przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. 

Pomoc dla cudzoziemców w ramach Centrum świadczona była w postaci:
l	porad indywidualnych, z których można skorzystać od poniedziałku do czwartku w godzi-

nach od 16.30 do 18.30 w siedzibie Centrum przy pl. Hołdu Pruskiego 8. Z poradnictwa 
indywidualnego skorzystało 107 osób.

l	grupowych spotkań informacyjno – szkoleniowych, realizowanych w siedzibie Centrum 
przy al. Niepodległości 22. Podczas spotkań prowadzonych w związku z zapotrzebo-
waniem w języku rosyjskim lub ukraińskim przekazywano najważniejsze informacje 
dotyczące legalnego zatrudnienia, funkcjonowania i korzystania z możliwości, jakie daje 
pobyt w Szczecinie, różnic kulturowych oraz punktów informacyjnych dla cudzoziem-
ców. W spotkaniach grupowych uczestniczyło 80 osób

Cudzoziemcy zainteresowani skorzystaniem z pomocy Centrum mogą zgłosić swoją 
sprawę poprzez:
l	kontakt indywidualny w siedzibie Centrum, przy pl. Hołdu Pruskiego 8,
l	kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 791 452 234
l	poczty elektronicznej: cic.kontakt@cudzoziemcy.szczecin.eu
l	formularza kontaktowego na stronie www Centrum : http://cudzoziemcy.szczecin.eu

Na potrzeby cudzoziemców zaprojektowano i utworzono profesjonalną stronę internetową 
w trzech wersjach językowych: cudzoziemcy.szczecin.eu, opracowano i dystrybuowano 
również informatory zawierające najistotniejsze kwestie związane z zatrudnieniem i co-
dziennym funkcjonowaniem w Szczecinie. W ramach projektu przeprowadzono również 
analizę potrzeb cudzoziemców zamieszkałych w Szczecinie.Badanie przeprowadzono 
w formie anonimowych ankiet, które cudzoziemcy mogli wypełniać online na stronie cu-
dzoziemcy.szczecin.eu oraz w formie papierowej w obu punktach Centrum, tj. przy Placu 
Hołdu Pruskiego 8 oraz przy al. Niepodległości 22. Wzięło w nim udział 197 osób. Celem 
przeprowadzenia badania było dogłębne poznanie problemów, na jakie napotykają się 
cudzoziemcy przede wszystkim zza wschodniej granicy, przybywający do Szczecina 
w celach zarobkowych. Dzięki badaniu pozyskano wiedzę między innymi na temat grup 
wiekowych, kraju pochodzenia, wykształceniu, zawodzie oraz poziomie wiedzy na temat 
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pobytu w Szczecinie i legalności zatrudnienia. Raport końcowy z przeprowadzonego 
badania potwierdził zasadność kontynuacji przedsięwzięcia w latach kolejnych.

Bezpieczeństwo powszechnie kojarzy się z poziomem zagrożenia przestępczością jak 
również efektywnością w ściganiu i zatrzymywaniu sprawców czynów zabronionych. 
Ważnym elementem są również badania opinii publicznej w zakresie poczucia bezpie-
czeństwa mieszkańców. W 2019 roku szczecińska Policja wszczęła ogółem 10098 po-
stępowań przygotowawczych, co stanowi wzrost o 10,7% w porównaniu do 2018 roku. 
Warto podkreślić że jednocześnie znacznie wzrosła wykrywalność przestępstw i w 2019 
roku wynosiła 84,9% (w porównaniu do roku 2018 odnotowano wzrost tego wskaźnika 
o 12,8%). W ocenie stanu bezpieczeństwa ważne są też liczby obrazujące zdarzenia od-
notowane w ruchu drogowym. Tu w roku 2019 Policja odnotowała 7 768 kolizji (o 7,89% 
więcej w porównaniu do roku poprzedniego). Wypadków drogowych, w których ucier-
pieli ludzie było 504 (wzrost o 22,63%), rany odniosły 581 osoby (wzrost o 17%), a śmierć 
poniosło 19 osób (w roku 2018 – 12 osób) 

Główne przyczyny wypadków drogowych

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE
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 BEZPIECZEŃSTWA  I  PORZĄDKU 
 PUBLICZNEGO  W  MIEŚCIE

 

Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2019 r. 

 

 165 

znacznie wzrosła wykrywalność przestępstw i w 2019 roku wynosiła 84,9% (w porównaniu  
do roku 2018 odnotowano wzrost tego wskaźnika o 12,8%). W ocenie stanu bezpieczeństwa 
ważne są też liczby obrazujące zdarzenia odnotowane w ruchu drogowym. Tu w roku 2019 
Policja odnotowała 7 768 kolizji (o 7,89% więcej w porównaniu do roku poprzedniego). 
Wypadków drogowych, w których ucierpieli ludzie było 504 (wzrost o 22,63%), rany odniosły 
581 osoby (wzrost o 17%) a śmierć poniosło 19 osób (w roku 2018 – 12 osób)  
  

 
 
Informacja o podjętych działaniach w roku 2019 
 
W zakresie realizacji polityki bezpieczeństwa między innymi w ramach Programu „Bezpieczne 
Miasto Szczecin” w roku 2019 kontynuowano realizację projektów: 
▪ „Wsparcie służ mundurowych” zrealizowano zakupy dla:  

–  Policji 11 radiowozów i 2 motocykle sfinansowane w ramach systemu 50/50 kwotą około 
580 000 zł. Sfinansowano pełnienie 1 904 godzin dodatkowych (poza godzinami 
służbowymi) patroli policyjnych kwotą około 63 000 zł, oraz wyżywienie 
i zakwaterowanie policjantów odbywających w naszym mieście praktyki służby 
policyjnej, kwotą około 82 000 zł. 

–  Straży Pożarnej sfinansowano kwotą około 700 000 zł zakup samochodów: jednego 
ratowniczo – gaśniczego i jednego samochodu operacyjnego a także odkurzacza 
profesjonalnego, pralnicy, myjki, skokochronu, rejestratorów rozmów, urządzenia 
wysokociśnieniowego i ubrań gazoszczelnych. Kwotę 50 000 zł przeznaczono na 
przystosowanie pomieszczeń sali „Ognik”. Sfinansowano też zakupy na kwotę 350 000 zł 
w ramach, której zostały zakupione: hełmy, wąż do motopompy, meble, komputery i tym 
podobne akcesoria. 

▪ „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 prelekcje, w których uczestniczyło 34 420 uczniów. Programy  
te to: Cyberprzemoc – 2 997 uczniów, Bezpieczna droga – 5 230 uczniów, Bezpieczne ferie 
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Informacja o podjętych działaniach w roku 2019

W zakresie realizacji polityki bezpieczeństwa między innymi w ramach Programu „Bez-
pieczne Miasto Szczecin” w roku 2019 kontynuowano realizację projektów:
„Wsparcie służ mundurowych” zrealizowano zakupy dla: 
–  Policji 11 radiowozów i 2 motocykle sfinansowane w ramach systemu 50/50 kwotą około 

580 000 zł. Sfinansowano pełnienie 1 904 godzin dodatkowych (poza godzinami służ-
bowymi) patroli policyjnych kwotą około 63 000 zł, oraz wyżywienie i zakwaterowanie 
policjantów odbywających w naszym mieście praktyki służby policyjnej, kwotą około 
82 000 zł.

–  Straży Pożarnej sfinansowano kwotą około 700 000 zł zakup samochodów: jednego 
ratowniczo – gaśniczego i jednego samochodu operacyjnego, a także odkurzacza 
profesjonalnego, pralnicy, myjki, skokochronu, rejestratorów rozmów, urządzenia 
wysokociśnieniowego i ubrań gazoszczelnych. Kwotę 50 000 zł przeznaczono na 
przystosowanie pomieszczeń sali „Ognik”. Sfinansowano też zakupy na kwotę 350 000 
zł w ramach, której zostały zakupione: hełmy, wąż do motopompy, meble, komputery 
i tym podobne akcesoria.

„Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży” to projekt głównie realizowane są przez 
„strażników szkolnych” Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w placówkach oświatowych. 
W ramach prowadzenia działalności edukacyjnej realizowano 16 programów i przeprowa-
dzono prelekcje, w których uczestniczyło 34 420 uczniów. Programy te to: Cyberprzemoc 
– 2 997 uczniów, Bezpieczna droga – 5 230 uczniów, Bezpieczne ferie – 4 194 uczniów, 
Obcy – 3 829 uczniów, Nikotyna – 602 uczniów, Ekologia – 2 429 uczniów, Agresja – 2 172 
uczniów, Rola i zadania SM – 2 132 uczniów, Bezpieczeństwo – 1 991 uczniów, Bezpieczne 
wakacje – 3 335 uczniów, Odpowiedzialność karna – 665 uczniów, Pierwsza pomoc – 2 
029 uczniów, Fajerwerki – 881 uczniów, Rozumiem zwierzęta  – 1 759 uczniów, Ryzykowne 
zachowania – 145 uczniów, Moje pierwsze prawo jazdy – 30 uczniów.

„Bezpieczne akweny” w ramach tego projektu zadania realizowane są wspólnie ze 
SzWOPR, który wygrał ogłoszony przez nas konkurs ofert na powierzenie zadań między 
innymi  z tego zakresu. Realizowane były działania profilaktyczne oraz edukacyjno – szko-
leniowe, w których w roku 2019 wzięło udział około 11 700 osób, w tym w:
–  Akcji edukacyjnej „Błękitny Patrol - Zima” w okresie od 01.01 do 28.02.2019 r. oraz 

w okresie od 15.11 do 20.12.2019 r. brało udział 1 200 uczniów szkół podstawowych 
i średnich.

–  Akcji edukacyjnej „Błękitny Patrol” w okresie od 01.03 do 14.11.2019 r. z wyłączeniem 
okresu wakacyjnego uczestniczyło 8 000 dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

–  Akcji edukacyjnej „Błękitny Patrol - Lato” prowadzonej na kąpieliskach w okresie wa-
kacyjnym na terenie szczecińskich kąpielisk i kompleksu rekreacyjnego uczestniczyło 
około 2 500 osób. 

–  Ponadto prowadzono też inne działania takie jak: kampanie informacyjno-edukacyjna 
dla zarządców przystani, żeglarzy, motorowodniaków, szkolenia młodzieży z form i zasad 
zachowań nad wodą.

–  Wśród imprez edukacyjnych organizowanych w ramach promowania prawidłowych, 
bezpiecznych zachowań nad wodą wymienić należy: Piknik z WOPR-em, Bezpiecz-
ne Bulwary.
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Działania profilaktyczne i prewencyjno – porządkowe realizowane przez szczecińską Policję 
w 2019 r.:
– debaty i konsultacje społeczne poświęcone bezpieczeństwu mieszkańców pn. „Poroz-

mawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ!”,
–  działania skierowane do najmłodszych mieszkańców miasta Szczecin w ramach pro-

gramów „Bezpieczny Przedszkolak”, „Alfred Radzi”, „Niebieski Mikołaj”, „Mój Przyjaciel 
Miś” oraz festynów i innych imprez plenerowych, 

–  akcje i przedsięwzięcia profilaktyczne skierowane do uczniów szczecińskich szkół i pla-
cówek oświatowych – „Cyberdżungla”, „Nieletni Paragraf”, „Porozmawiajmy o zdrowiu 
i nowych zagrożeniach”, „Kino na temat”, „Narkotyki i dopalacze zabijają”; „Kręci Mnie 
Bezpieczeństwo Nad Wodą”,

–  kampanie informacyjne skierowane do seniorów dotyczące bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, oszustw metodą na wnuczka i policjanta, podpisywania umów, 

–  działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym – w tym 
„Trzeźwość”, „Prędkość”, „Edward”, „Jednośladem bezpiecznie do celu”, „Twoje Światła 
Nasze Bezpieczeństwo”, „Bezpieczny Rowerzysta”, „Nie Bądź Pierwszy Po Tamtej Stronie 
– Kieruj Się Życiem”, „Świadomi-Bezpieczni”, „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowe-
go”,

–  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – weryfikacja i eliminacja zagrożeń bezpie-
czeństwa zgłaszanych przez społeczność lokalną,

–  działania prewencyjno-porządkowe pn. „Bezpieczne Osiedle”, „ Bezpieczne Wakacje”, 
„Bezpieczne Ferie”, „Porządek”, „Andrzejki”, „Bezpieczny Weekend”.

Szczecin wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, oferując im wszechstronne wsparcie 
na każdym etapie procesu inwestycyjnego. W dużej mierze Odpowiadają za to Wydział 
Zarządzania Projektami 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 nowo-
czesnych technologii. 

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.
Spółka miejska powstała poprzez przekształcenie dawnego Funduszu Wspierania Rozwoju 
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 przedsiębiorców, 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. 
W 2019 r. ARMS podjęła szereg działań w zakresie promocji Gospodarczej Gminy Miasto 
Szczecin. Obejmowały wsparcie dedykowane inwestorom zainteresowanym szerokimi 
możliwościami i rozwojem gospodarczym w Szczecinie oraz promocją potencjału bizne-

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
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sowego regionu. Kontynuowano działania związane z organizacją międzynarodowych 
wydarzeń biznesowych i kooperacyjnych, służących wsparciu lokalnego biznesu. Podejmo-
wano aktywne czynności w zakresie udostępniania i przekazywania aktualnych informacji 
przedsiębiorcom, m.in.  prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie środków 
na rozwój firmy, czy też procedur i przepisów obowiązujących każdego przedsiębiorcę. Te 
działania miały charakter doradczo-konsultacyjny. Ponadto świadczono usługi polegające 
na zdalnej kooperacji przedsiębiorstw oraz wyszukiwaniu potencjalnych partnerów bizne-
sowych na wniosek zainteresowanego klienta. Szczegółowy zakres działań, wykonanych 
w 2019 r. plasuje się następująco: 

Akademicki Szczecin 
W ramach projektu pn. Akademicki Szczecin, którego przedmiotem była szeroko rozumiana 
promocja potencjału akademickiego Miasta Szczecin, w tym także możliwości rozwojo-
wych na jego terenie, Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o przeprowadziła 
działania informacyjne o charakterze bezpośrednim oraz działania skupiające się na 
promocji w intrenecie.

Realnie Pomaturalnie – Konferencja dla młodych
W zupełnie nowej odsłonie zaprojektowano i wdrożono nowe działania związane z reali-
zacją kampanii „Szczecin Rekrutuje”kreującą wizerunek Szczecina, jako miasta charakte-
ryzującego się ogromnym potencjałem, którego właściwe wykorzystanie stwarza szereg 
możliwości rozwojowych, kulturalnych, mieszkalnych, a przede wszystkim zawodowych. 
W tym celu zaplanowano przygotowanie i organizację konferencji dla młodych osób,jako 
inicjatywy, ukazującej uczestnikom szereg perspektyw rozwoju osobistego oraz zawodo-
wego. Różnorodna tematyka dostosowana do potrzeb młodych ludzi, w łatwy i przejrzysty 
sposób pozwoliła nakreślić rzeczywisty obraz możliwych ścieżek kariery, dostępnych tuż 
po otrzymaniu dyplomu ukończenia szkoły średniej. Wydarzenie dedykowane było mło-
dzieży, która znajdowała się w stadium finalizacji średniego etapu edukacji i poszukiwała 
idei do dalszego rozwoju osobistego (np. kontynuacja edukacji, poszukiwanie zatrudnie-
nia, etc.). Grupa uczestników objęła ok. 250 osób, uczniów szkół średnich, zawodowych, 
techników , absolwentów szkół średnich, studentów, etc. Główne cele, jakie przyświecały 
organizacji wydarzenia to:
– rozwój współpracy w zakresie lokalnej przedsiębiorczości, systemu edukacji oraz ad-

ministracji,
– zatrzymanie młodych ludzi w Szczecinie,
– zwiększenie atrakcyjności dostępu do rynku pracy,
– podnoszenie kompetencji młodzieży,
– motywacja młodzieży do aktywnego działania na rzecz rozwoju osobistego i zawodo-

wego, 
– wzmocnienie przynależności lokalnej i identyfikacji z Miastem. 

Giełda Pracy
Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej brała udział w X edycji Giełdy Pracy organi-
zowanej przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego, które odbyło się 
w dniach: 19-20 listopada 2019 r.  na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 
Szczecińskiego (ul. Cukrowa 8). Podczas wydarzenia pracownicy ARMS przedstawili ofertę  
poręczeniową dedykowaną młodym przedsiębiorcom, jak i promowali realizowany dla 
Miasta Szczecin projekt pn. Akademicki Szczecin. Była to okazja do nawiązania bezpośred-
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niego kontaktu z grupą młodych mieszkańców Szczecina, tj. studentów i absolwentów, 
którzy poszukują optymalnych rozwiązań zawodowych.  

Miasto Oferuje – portal nieruchomości miejskich 
W 2019 r. Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. przedstawiła serwis  interne-
towy, eksponujący nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin: 
– tereny inwestycyjne,
– lokale mieszkalne, 
– grunty pod budowę domów (zabudowa mieszkaniowa),
– inne nieruchomości stanowiące własność GMS np. garaże etc. 

Innowacyjny portal ma za zadanie  wyróżnić Gminę Miasto Szczecin na tle innych polskich 
miast. Kompleksowa oferta Miasta dostępna w jednym miejscu wpływa  na jego odbiór pod 
względem nowoczesnych rozwiązań, usprawniających i ułatwiających proces wyszuki-
wania nieruchomości. Celem strategicznym projektu jest zwiększenie przychodów z tytułu 
sprzedaży/ najmu/ dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

Kampania przyznawania marki „Zrobione w Szczecinie”.
Marka „Zrobione w Szczecinie”, przyznawana jest przez Gminę Miasto Szczecin orygi-
nalnym szczecińskim produktom lub usługom, wyróżniającym się wysoką jakością oraz 
kreującym pozytywny wizerunek miasta Szczecin. Celem marki jest promowanie działań 
kreatywnych, gospodarczych, proinwestycyjnychi innowacyjnych na terenie Szczecina, 
wzmacnianie szczecińskiej tożsamości, patriotyzmu lokalnego oraz budowanie pozytywne-
go wizerunku miasta. Ma także zwiększyć lojalność klientów wobec lokalnych produktów 
i usług oraz prestiż przedsiębiorców, instytucji i innych podmiotów kojarzonych z marką. 
O przyznanie marki dla produktów lub usług występowali przedsiębiorcy, instytucje i inne 
podmioty z siedzibą w Szczecinie, których produkty lub usługi znajdują się na szczecińskim 
rynku przez co najmniej 12 miesięcy przed zgłoszeniem. Jednostką koordynująca reali-
zację programu jest Wydział Zarządzania Projektami Urzędu Miasta Szczecin. Marka ma 
charakter honorowy i nie przysługują z tego tytułu żadne gratyfikacje finansowe czy ulgi 
podatkowe. Niewątpliwą korzyścią dla przedsiębiorców, wynikającą z przyznania marki był  
udział w programach promocji gospodarczej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 
oraz możliwość zamieszczania logotypu marki w materiałach promocyjno-informacyjnych 
firm, które orzymały markę.
Laureaci kampanii w 2019 r. w kategorii produkty : 
–  FRIRAJD MARTA STACHOWIAK
–  FANFARONADA DARIA MAKAREWICZ-SALAMON 
–  PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE IMPET TOMASZ KAMINSKI
–  BEATA PAWLUCZUK PROJEKT -BEATA PAWLUCZUK-WRZECIŃSKA (BETTY SZCZE-

CIŃSKA)
–  HISERT POLSKA SP. Z O.O.
–  MRGREEN- DOMINIK STATKIEWICZ (PRODUCENT BIOPREPARATÓW)
–  ASPROD SP. Z O. O.

W kategorii usługi: 
– HUB-MAXX SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
– CONSILEON POLSKA SPÓŁKA Z O.O. 
– „LARS LAJ POLSKA” SP. Z O.O.
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Program Mentoringowy „Szczecin_Up!”
Celem Programu jest tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju innowacyjnych 
przedsiębiorstw na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz wspieranie 
w realizacji oraz  promocji najlepszych startupów - nowych przedsiębiorstw stworzonych 
w celu poszukiwania konkretnego modelu biznesowego - oferujących innowacyjne 
i kreatywne rozwiązania  o dużym potencjale komercyjnym oraz biznesowym. Celami 
szczegółowymi Programu są: 
– zwiększenie konkurencyjności Miasta Szczecin poprzez tworzenie przyjaznych warun-

ków dla rozwoju młodych firm i startupów, 
– łączenie młodego biznesu różnych środowisk: naukowych, technologicznych, kreatyw-

nych oraz artystycznych,  
– zaaranżowanie przestrzeni dla wymiany informacji  pomiędzy młodym i dojrzałym biz-

nesem oraz stworzenie możliwości zdobycia kapitału na start lub rozwój firmy,  
– wsparcie działań na rzecz rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowo- akademickiego 

oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury i lokalnych elit,  
– promowanie działań kreatywnych, gospodarczych, proinwestycyjnych i innowacyjnych 

na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.  

Dzięki udziałowi w Programie startupy mogły zyskać dostęp do wyspecjalizowanych usług 
oraz wiedzy w zakresie prawa, dynamiki rozwoju, nowoczesnych narzędzi marketingu, 
sprzedaży, zasad sukcesywnego rozwoju na rynkach krajowych i międzynarodowych oraz 
pozyskiwania niezbędnego kapitału. W Programie aktywnie uczestniczyli lokalni liderzy, 
instytucje otoczenia biznesu, uczelnie oraz partnerzy biznesowi, oferując możliwość indy-
widualnego mentoringu, doradztwa prawnego, IPR (prawa własności intelektualnej) lub 
branżowego, a także cyklu szkoleń, prezentacji startupów, udziału w uroczystym wręczaniu 
nagród dla uczestników i wyróżnionych startupów oraz pomocy w zbudowaniu modelu 
biznesowego w oparciu o zapotrzebowanie rynku.  
Laureatami Programu Mentoringowego „Szczecin_Up!” zostali:
– Laureat I Miejsca Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin - PhageArmour Sp. z o. o. repre-

zentowana przez Adriana Augustyniaka,
– Laureat II Miejsca Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin - Timur Yasinsky reprezentują-

cy SAZZAP.

Strefa INVEST podczas Pekao Open
Podczas 27 edycji turnieju tenisowego Pekao Szczecin Open, który odbył się na kortach 
przy Alei Wojska Polskiego 127 w dniach 9-15 września 2019 r. Agencja Rozwoju Metropoli 
Szczecińskiej w strefie biznesowej Invest in Szczecin, przeprowadziła warsztaty wspólnie 
z młodymi szczecińskimi firmami, laureatami wyróżnień „Zrobione w Szczecinie ” i Szcze-
cin_Up. Goście mogli zapoznać się z unikalnymi dla naszego regionu produktami i usługami 
oraz poznać receptę szczecińskich firm na sukces, dobry biznes plan i rozwój firmy.

Business Café 
Warsztaty biznesowe w ramach Invest in Szczecin – spotkania z Izbami Gospodarczymi 
stanowią inicjatywę, polegającą na przybliżeniu relacji biznesowych i partnerskich z przed-
stawicielami Izb Gospodarczych z Miastem Szczecin, w celu zintensyfikowania działań 
promocyjnych w zakresie potencjału inwestycyjnego Gminy Miasto Szczecin. Zadanie 
dotyczyło stworzenia dodatkowych możliwości nawiązania kontaktów z lokalnymi przed-
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siębiorcami, działającymi na rynku szczecińskim. Cztery spotkania w 2019 roku odbyły 
się w formie śniadań biznesowych z Izbami Gospodarczymi i Handlowymi pod nazwą 
Business for Breakfast.

Konferencja Scandinavian Business Connect podczas  Dni Skandynawskich 
W dniach 14-19 maja 2019 r. odbyła się 6. Edycja Dni Skandynawskich w Szczecinie. 
Wydarzenie pozwoliło po raz kolejny połączyć polską i skandynawską kulturę i biznes 
i potwierdziło  znaczenie międzynarodowej współpracy i zaangażowania w kontekście  
zarówno rozwoju Gospodarczego Miasta jak i internacjonalnych stosunków  międzypań-
stwowych.  Stałym elementem Dni Skandynawskich jest obecność znakomitych gości, 
przedstawicieli ambasad, władz samorządowych, przedsiębiorców oraz reprezentantów 
wielu instytucji wsparcia biznesu oraz współpracy z krajami skandynawskimi. W 2019 
r. wydarzenie przybrało nową, innowacyjną formułę, wzbogaconą o bogaty program 
konferencyjny, biznesowe spotkania networkingowe, warsztaty i wykłady tematyczne, 
a także różnorodne formy interakcji na płaszczyźnie kulturowej, społecznej, edukacyj-
nej i sportowej. W dniu 15. maja 2019 r. w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie podczas 
Konferencji Scandinavian Business Connect do dyspozycji uczestników przygotowano 
strefy biznesowe, w których obecni na wydarzeniu goście mieli okazję do nawiązania 
kontaktów biznesowych.

3 Edycja Polsko-Niemieckiej Giełdy Kooperacji w ramach Konferencji Współpracy 
Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej to wynik wieloletniej i stale rozwijającej się współpra-
cy transgranicznej Szczecina i niemieckich miast i regionów. Kreowanie dobrych relacji 
biznesowych oraz budowanie mostu kulturowo-gospodarczego to naturalny proces 
tworzący  się w regionach, które realizują wspólne przedsięwzięcia i dążą do efektywnej 
kooperacji. Wydarzenie odbyło się już po raz trzeci. Drugą połowę października 2019 
roku wypełnił szereg wydarzeń o charakterze gospodarczym, edukacyjnym i społecz-
nym, które podkreśliły codzienną współpracę obu krajów i pozwoliły na rozwijanie 
relacji i inicjowanie nowych projektów. Jesienne wydarzenie było ciekawą propozycją 
dla przedsiębiorców, prowadzącą do intensyfikacji relacji gospodarczych oraz  szeregu 
wydarzeń w tym spotkań i warsztatów biznesowych. Tematem przewodnim wydarzenia 
były zagadnienia dotyczące obszarów logistycznych, magazynowych i  transportowych 
Szczecina, podkreślające walory i możliwości rozwojowe w Mieście i regionie. Istotnym 
było wskazanie mocnych argumentów warunkujących dogodność inwestycyjną oraz 
intensyfikację nowych projektów i realizacji.

Investors Golf Cup 2019
Agencja podjęła się współorganizacji10. edycji turnieju golfowego Investors Golf Cup 
2019 (na polu golfowym Binowo Park). Wydarzenie skierowano do inwestorów pro-
wadzących działalność w regionie oraz do nowych, potencjalnych inwestorów z kraju 
i zagranicy. Zaproszono także reprezentantów biznesu, instytucji oraz Izby Gospodarcze.

Technopark Pomerania
Technopark Pomerania to kompleksowe otoczenie biznesowe, w którym obok siebie 
funkcjonują firmy informatyczne na różnym etapie rozwoju. Swoje siedziby ma w nim 
obecnie ponad 60 przedsiębiorstw, które zajmują 100% powierzchni biurowej, a blisko 250 
firm posiada wirtualne biuro w Technoparku. Wszystkie firmy korzystają z usług wsparcia 



152

SZCZECIN | 2019 RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SZCZECIN

obejmujących m.in. doradztwo biznesowe, pomoc w pozyskiwaniu finansowania, porady 
prawne czy usługi z zakresu promowania działalności. 

Sektor IT od lat pozostaje rynkowym liderem pod względem dynamiki rozwoju i tworzenia 
nowych miejsc pracy. Przedsiębiorstwa działające w Technoparku Pomerania rozwijają 
się w bardzo szybkim tempie, corocznie odnotowują wzrost przychodów, pozyskują zna-
czących, międzynarodowych partnerów biznesowych oraz wprowadzają nowe produkty 
i usługi na rynki w wielu krajach świata. Część z nich dojrzewa do wyjścia na rynek, a ich 
miejsce zajmują kolejne przedsiębiorstwa IT. 
W 2019 roku Technopark opuściło 10 przedsiębiorstw, a 7 nowych firm znalazło w nim 
miejsce na rozwijanie swojej działalności. 
Stale wzrasta także liczba firm korzystających z usługi wirtualnego biura – w 2019 roku 
Technopark wzbogacił się o ponad 100 nowych wirtualnych najemców. Profesjonalne, 
bezpłatne doradztwo biznesowe oferowane jest również osobom, których projekt bizne-
sowy w dziedzinie IT jest w fazie planowania i nie został jeszcze wprowadzony na rynek.
W ubiegłym roku Technopark objął takim wsparciem w ramach usługi tzw. preinkubacji 
dwa kolejne projekty biznesowe.

Firmy IT korzystają także z nowoczesnej infrastruktury Technoparku Pomerania, która 
obejmuje 4 budynki o łącznej powierzchni biurowej 6600 m kw. Blisko 3000 m kw., czyli 
ok. 25% całkowitej powierzchni Technoparku, zajmują przestrzenie wspólne tj. sale kon-
ferencyjne, sale do spotkań biznesowych i projektowania usług, coworking czy otwarte 
strefy przystosowane do pracy indywidualnej i zbiorowej, z których korzystać mogą nie tylko 
najemcy, ale wszyscy zainteresowani realizowaniem projektów IT. Duża ilość przestrzeni 
wspólnych ułatwia firmom współpracę i realizowanie nowych projektów biznesowych, 
a także przyczynia się do szybszego rozwoju małych firm technologicznych. W Techno-
parku funkcjonuje również lunch bar, przedszkole dedykowane dzieciom pracowników 
firm ulokowanych w parku, a także największe w regionie centrum danych.

Przedsiębiorcy w Technoparku Pomerania uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach, 
warsztatach i wielu wydarzeniach branżowych, które umożliwiają im poszerzanie wiedzy 
oraz zdobywanie nowych kontaktów i zleceń biznesowych. W 2019 roku Technopark 
zorganizował i wsparł prawie 80 takich wydarzeń, w których udział wzięło ponad 4 tysią-
ce osób. W ponad 20 salach konferencyjnych i przestrzeniach wspólnych odbywały się 
zarówno spotkania i szkolenia branżowe skierowane do przedsiębiorców z sektora IT, jak 
i otwarte wydarzenia przeznaczone dla mieszkańców Szczecina, wśród których wymienić 
można m.in. Cyfrowy Dzień Dziecka, Festiwal Naukowy E(x)plory czy Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości. 
Technopark Pomerania stale rozszerza także współpracę z administracją publiczną w re-
gionie. Zarówno na rzecz realizowania wspólnych projektów wspierających rozwój firm 
IT, jak i wspierających informatyzację urzędów i szkół. W 2019 roku wspólnie z Agencją 
Rozwoju Metropolii Szczecińskiej i partnerskimi instytucjami publicznymi realizował pro-
gram „Szczecin_UP!”, w ramach którego młodzi przedsiębiorcy z regionu mogli skorzystać 
m.in. z bezpłatnego wsparcia mentorów i doradców, dostępu do know-how czy specja-
listycznych szkoleń i warsztatów. Świadczy również usługi  Inspektora Ochrony Danych 
zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO. Rozwijał także współpracę z sąsiadującym 
Technikum Technologii Cyfrowych w celu unowocześniania i lepszego dostosowania 
kształcenia specjalistów IT do potrzeb rynku. Specjaliści Technoparku Pomerania oraz 
przedsiębiorcy nie tylko prowadzili zajęcia programowe i pozalekcyjne z uczniami technikum, 
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ale także przyjmowali ich na praktyki w swoich siedzibach. Ponadto, w ramach wspierania 
informatyzacji administracji publicznej, Technopark Pomerania w 2019 roku po raz kolejny 
zorganizował Konwenty Informatyków i Administracji w 9 polskich województwach, a także 
Kongres Oświatowy dla województwa zachodniopomorskiego, podczas którego oma-
wiano aspekty funkcjonowania oświaty oraz unowocześniania edukacji w erze cyfrowej.



154

SZCZECIN | 2019 RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SZCZECIN

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 2019 r. W 2019 
roku Rada Miasta Szczecin podczas sesji rozpatrywała projekty uchwał przekazywane do 
Przewodniczącego Rady. 

W 2019 r. odbyło się 11 sesji zwyczajnych i 1 sesja uroczysta,  podczas których podjęto 409 
uchwał. Zakres podejmowanych uchwał dotyczył spraw związanych z gospodarowaniem 
mieniem komunalnym, planami zagospodarowania przestrzennego miasta, pomocą spo-
łeczną, 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. 
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Wykaz uchwał Rady Miasta Szczecin zrealizowanych

L.p. Nr uchwały Z dnia W sprawie Uwagi

1. III/67/19 22.01.2019 budżetu miasta na 2019 r. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 30 stycznia 2019 r., poz. 
784.Do uchwalonego na 2019 r. budżetu Miasta opracowano 
układ wykonawczy zatwierdzony przez Prezydenta Miasta 
Zarządzeniem Nr 23/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie 
ustalenia układu wykonawczego.

2. III/68/19 22.01.2019 uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Szczecin na 
2019 rok i lata następne

Kwoty zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały 
odpowiednio uwzględnione w Uchwale Nr III/67/19 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwa-
lenia budżetu Miasta na 2019 rok.

3. III/69/19 22.01.2019 uchwalenia Wieloletniego Pro-
gramu Rozwoju Szczecina na lata 
2019-2023,

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Realizowana jest przez Wydziały/Biura zgodnie 
z zapisami Uchwały.

4. III/70/19 22.01.2019 miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Płonia – 
Szosa Stargardzka” w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2019 
r., poz. 1037. Na podstawie Uchwały Wydział Urbanistyki 
i Administracji Budowlanej wydaje w szczególności: wypisy 
i wyrysy z planu, decyzje, opinie i informacje.

5. III/71/19 22.01.2019 odmowy uwzględnienia wezwa-
nia do usunięcia naruszenia pra-
wa,

Poinformowano strony postępowania.

6. III/72/19 22.01.2019 utworzenia jednoosobowej Spół-
ki Gminy Miasto Szczecin pod 
nazwą Szczecińskie Inwestycje 
Miejskie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą 
w Szczecinie,

Utworzono jednoosobową Spółkę Gminy Miasto Szczecin 
pod nazwą Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie. Akt 
założycielski spółki został podpisany w dniu 19 lutego 2019 
r. (Rep. A 701/2019).

7. III/73/19 22.01.2019 wyrażenia zgody na udzielnie 
bonifikaty od ceny netto nieru-
chomości gruntowej sprzeda-
wanej w trybie bezprzetargowym 
na poprawienie warunków za-
gospodarowania nieruchomo-
ści przyległej,

Umowa notarialna została zawarta w dniu 28 lutego 2019 
r. (Rep. A nr 990/2019)

8. III/75/19 22.01.2019 wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, bę-
dącej własnością Gminy Miasto 
Szczecin, położonej w Szczecinie 
przy ul. Wolframowej, stanowią-
cej działkę numer 24/4 z obrę-
bu 4214,

Umowa notarialna została zawarta w dniu 4 października 
2019 r. (Rep. A Nr 6180/2019) 

9. III/76/19 22.01.2019 określenia warunków udzielenia 
bonifikaty od jednorazowej opłaty 
za przekształcenie prawa użyt-
kowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele miesz-
kaniowe w prawo własności 
tych gruntów,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2019 
r. poz. 1038. 

10. III/78/19 22.01.2019 powierzenia Gminie Miasto 
Szczecin - na prawach powiatu, 
niektórych zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej związanych 
z przeprowadzeniem kwalifika-
cji wojskowej,

W dniu 5 marca 2019 roku podpisano porozumienie po-
między Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem 
Miasta Szczecin, którego przedmiotem było przejęcie re-
alizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych 
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Gminy 
Miasto Szczecin. Porozumienie opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 
15 marca 2019 r., poz. 1465.
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11. III/79/19 22.01.2019 nadania imienia Szkole Podsta-
wowej nr 48 w Szczecinie, ul. 
Czorsztyńska 35,

Uchwała podjęta, przekazana szkole, zrealizowana, szkole 
nadano imię: Kawalerów Orderu Uśmiechu

12. III/81/19 22.01.2019 przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwie-
rząt w Szczecinie w 2019 roku,

 Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2019r., 
poz. 1039. Uchwałę zrealizowano przy współpracy z: Zakła-
dem Usług Komunalnych – Schroniskiem dla Bezdomnych 
Zwierząt w Szczecinie oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Rodzinie. W ramach realizacji uchwały podjęto następujące 
działania: - zapewniono opiekę zwierzętom bezdomnym, - 
prowadzony był rejestr społecznych opiekunów kotów wolno 
żyjących, - udzielono dotacji organizacjom pozarządowym 
na prowadzenie dokarmiania, leczenia i sterylizacji/kastracji 
kotów wolno żyjących, - zawarto umowy z gabinetami we-
terynaryjnymi na prowadzenie leczenia i sterylizacji kotów 
wolno żyjących, oraz sterylizacji zwierząt właścicielskich 
(podopiecznych Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie), 
- funkcjonowało pogotowie interwencyjne i weterynaryjne, - 
prowadzone było bezpłatne znakowanie psów, - zakupiono 
i wydano społecznym opiekunom karmę oraz domki dla 
kotów wolno żyjących.

13. III/82/19 22.01.2019 powierzenia Gminie Stare Czar-
nowo prowadzenia zadania 
w zakresie zarządzania drogą 
gminną oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie przez Gminę Mia-
sto Szczecin porozumienia w tej 
sprawie, w ramach realizacji pro-
jektu „Budowa drogi rowerowej 
łączącej gminę Stare Czarnowo 
z miastem Szczecin”,

Na podstawie podjętej Uchwały w dniu 5 marca 2019 r. za-
warto Porozumienie międzygminne. Inwestycja realizowana 
była przez Gminę Stare Czarnowo w okresie od 25 kwietnia 
2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. 

14. III/83/19 22.01.2019 nadania nazwy urzędowej rondu 
w Szczecinie (rondo im. Marii Ba-
ranowskiej-Dohrn),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2019r., poz. 
1040. Weszła w życie z dniem 6 marca 2019 r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina nową 
nazwą rondo im. Marii Baranowskiej-Dohrn. Wystąpiono do 
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej o uzupełnienie map przeglądowych i ewidencyjnych 
o nową nazwę ronda oraz powiadomiło przedsiębiorstwa 
branżowe o podjęciu tej uchwały. Z uwagi na charakter na-
zwy numeracja porządkowa nie będzie nadawana. Uchwała 
została przekazana do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.

15. III/84/19 22.01.2019 nadania nazwy urzędowej rondu 
w Szczecinie (rondo Przy Pętli),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2019r., poz. 
1041. Weszła w życie z dniem 6 marca 2019 r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina nową 
nazwą rondo Przy Pętli. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę ronda 
oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu 
tej uchwały. Z uwagi na charakter nazwy numeracja porząd-
kowa nie będzie nadawana. Uchwała została przekazana do 
Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.

16. III/85/19 22.01.2019 zarządzenia wyborów do Rad 
Osiedli w Gminie Miasto Szczecin

Wybory przeprowadzono w dniu 7 kwietnia 2019 r.

17. III/86/19 22.01.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
powołania komisji stałych Rady 
Miasta Szczecin oraz ich składów 
osobowych

Zmieniono składy osobowe w komisjach Rady Miasta Szcze-
cin.



157

SZCZECIN | 2019 RAPORT O STANIE GMINY MIASTO SZCZECIN

18. III/87/19 22.01.2019 nadania nazw urzędowych uli-
com w mieście Szczecinie (ul. 
Chłodna, ul. Gwiazdy Polarnej)

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2019r., 
poz. 1042. Weszła w życie z dniem 6 marca 2019 r. W prowa-
dzonym spisie nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina 
odnotowano podjęcie uchwały nadającej nazwę ul. Gwiazdy 
Polarnej dla przedłużenia już istniejącej ulicy oraz ul. Chłodna 
– zgodnie z nowym przebiegiem. W Ewidencji Miejscowości 
Ulic i Adresów uzupełniono istniejącą ul. Gwiazdy Polarnej 
o kolejny fragment oraz skorygowano przebieg ul. Chłodnej 
zgodnie z jej nowym kształtem. Wystąpiono do Miejskiego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzu-
pełnienie map przeglądowych i ewidencyjnych o nazwę ul. 
Gwiazdy Polarnej oraz o wprowadzenie zmiany położenia 
ul. Chłodnej zgodnie z załącznikiem do uchwały. Ponadto 
powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu tej 
uchwały. Numeracja porządkowa jest nadawana na bieżąco, 
na wniosek i zgodnie z zapotrzebowaniem właścicieli działek 
położonych przy przedmiotowych ulicach.

19. IV/89/19 26.02.2019 ustalenia planu sieci publicznych 
ośmioletnich szkół podstawo-
wych prowadzonych przez 
Gminę Miasto Szczecin oraz 
określenia granic ich obwodów 
od 1 września 2019 roku,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2019r., 
poz. 1592. - przekazana szkołom podstawowym do realizacji.

20. IV/90/19 26.02.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
gromadzenia dochodów na 
wydzielonym rachunku przez 
samorządowe jednostki budże-
towe prowadzące działalność 
w zakresie oświaty,

Informacja o podjętej uchwale przekazana do placówek 
oświatowych pismem WOś-I.3251.37.2019.KD z 5 marca 
2019 r.

21. IV/91/19 26.02.2019 zamiaru likwidacji Liceum Ogól-
nokształcącego dla Dorosłych 
nr 3 oraz Szkoły Policealnej nr 10, 
wchodzących w skład Centrum 
Edukacji Ogrodniczej w Szcze-
cinie,

Podjęta uchwała została przesłana do Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii w sprawie 
likwidacji szkół, o których mowa w treści uchwały. Kurator 
wydał opinię pozytywną, co umożliwiło Gminie Miasto Szcze-
cin podjęcie kolejnych działań związanych z przedmiotem 
sprawy. 

22. IV/92/19 26.02.2019 zamiaru likwidacji XV Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespo-
le Szkół nr 4 im. Armii Krajowej 
w Szczecinie oraz zamiaru prze-
kształcenia Technikum Kolejowe-
go w Zespole Szkół nr 4 im. Armii 
Krajowej w Szczecinie,

Podjęta uchwała została przesłana do Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii w spra-
wie likwidacji szkoły, o której mowa w treści uchwały oraz 
w sprawie przekształcenia Technikum Kolejowego poprzez 
zmianę jego nazwy. Kurator wydał opinię pozytywną, co 
umożliwiło Gminie Miasto Szczecin podjęcie kolejnych 
działań związanych z przedmiotem sprawy.  Zgodnie z treścią 
uchwały o intencjach Gminy Miasto Szczecin zostali również 
poinformowani rodzice uczniów lub pełnoletni uczniowie 
Technikum Kolejowego w Zespole Szkół nr 4. 

23. IV/93/19 26.02.2019 zamiaru likwidacji Technikum Ho-
telarskiego w Zespole Szkół nr 6 
im. Mikołaja Reja w Szczecinie, 
zamiaru przeniesienia kształcenia 
w zawodach z Technikum Hote-
larskiego w Zespole Szkół nr 6 im. 
Mikołaja Reja w Szczecinie do in-
nego technikum w Zespole Szkół 
nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczeci-
nie oraz zamiaru przekształcenia 
Technikum Gastronomicznego 
w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja 
Reja w Szczecinie,

Podjęta uchwała została przesłana do Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii w spra-
wie likwidacji szkoły, o której mowa w treści uchwały oraz 
w sprawie przekształcenia Technikum Gastronomicznego 
poprzez zmianę jego nazwy. Kurator wydał opinię pozytywną, 
co umożliwiło Gminie Miasto Szczecin podjęcie kolejnych 
działań związanych z przedmiotem sprawy.  Zgodnie z treścią 
uchwały o intencjach Gminy Miasto Szczecin zostali również 
poinformowani rodzice uczniów lub pełnoletni uczniowie 
Technikum Hotelarskiego oraz Technikum Gastronomicz-
nego w Zespole Szkół nr 6.

24. IV/94/19 26.02.2019 zamiaru przekształcenia Szkoły 
Podstawowej nr 46 w Szczecinie,

Podjęta uchwała została przesłana do Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii w sprawie 
przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 46. Kurator wydał 
opinię pozytywną, co umożliwiło Gminie Miasto Szczecin 
podjęcie kolejnych działań związanych z przedmiotem 
sprawy.  Zgodnie z treścią uchwały o intencjach Gminy 
Miasto Szczecin zostali również poinformowani rodzice 
uczniów ww. szkoły.
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25. IV/95/19 26.02.2019 zamiaru przekształcenia Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
Specjalnej 

Podjęta uchwała została przesłana do Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii w sprawie 
przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej 
nr 52 poprzez zmianę jej siedziby. Kurator wydał opinię po-
zytywną, co umożliwiło Gminie Miasto Szczecin podjęcie 
kolejnych działań związanych z przedmiotem sprawy.  
Zgodnie z treścią uchwały o intencjach Gminy Miasto Szcze-
cin zostali również poinformowani rodzice uczniów ww. 
szkoły.

26. IV/96/19 26.02.2019 zamiaru przekształcenia Mię-
dzyszkolnego Ośrodka Sporto-
wego w Szczecinie,

Podjęta uchwała została przesłana do Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii w sprawie 
przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego po-
przez zmianę jego siedziby. Kurator wydał opinię pozytywną, 
co umożliwiło Gminie Miasto Szczecin podjęcie kolejnych 
działań związanych z przedmiotem sprawy. 

27. IV/97/19 26.02.2019 zamiaru przekształcenia Liceum 
Ogólnokształcącego Mistrzostwa 
Sportowego w Centrum Mistrzo-
stwa Sportowego w Szczecinie,

 Podjęta uchwała została przesłana do Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii w sprawie 
przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa 
Sportowego w Centrum Mistrzostwa Sportowego poprzez 
dodanie innej lokalizacji prowadzenia zajęć (internat). Zgodnie 
z opinią Kuratora Szkoła dokonuje jedynie zmian w statu-
cie.  Zgodnie z treścią uchwały o intencjach Gminy Miasto 
Szczecin zostali również poinformowani rodzice uczniów 
ww. szkoły. 

28. IV/98/19 26.02.2019 zamiaru likwidacji Liceum Ogól-
nokształcącego dla Dorosłych Nr 
1 w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących Nr 6 w Szczecinie,

Podjęta uchwała została przesłana do Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii w sprawie 
likwidacji szkoły, o której mowa w treści uchwały. Kurator 
wydał opinię pozytywną, co umożliwiło Gminie Miasto Szcze-
cin podjęcie kolejnych działań związanych z przedmiotem 
sprawy. 

29. IV/99/19 26.02.2019 zamiaru likwidacji Ośrodka Do-
kształcania i Doskonalenia Za-
wodowego Nr 3 w Zespole Szkół 
Samochodowych w Szczecinie,

Podjęta uchwała została przesłana do Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii w spra-
wie likwidacji ośrodka, o którym mowa w treści uchwały. 
Kurator wydał opinię pozytywną, co umożliwiło Gminie 
Miasto Szczecin podjęcie kolejnych działań związanych 
z przedmiotem sprawy. 

30. IV/100/19 26.02.2019 zamiaru likwidacji Ośrodka Do-
kształcania i Doskonalenia Zawo-
dowego Nr 7 w Zespole Szkół nr 
3 w Szczecinie,

Podjęta uchwała została przesłana do Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii w spra-
wie likwidacji ośrodka, o którym mowa w treści uchwały. 
Kurator wydał opinię pozytywną, co umożliwiło Gminie 
Miasto Szczecin podjęcie kolejnych działań związanych 
z przedmiotem sprawy. 

31. IV/101/19 26.02.2019 zamiaru likwidacji placówki wy-
chowania pozaszkolnego pod 
nazwą Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Szczecińskiej „KRĄG” oraz zamia-
ru przekształcenia Technikum 
Zawodowego Nr 4, wchodzących 
w skład Zespołu Szkół nr 8 im. 
Stanisława Staszica w Szczecinie,

Podjęta uchwała została przesłana do Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii w sprawie 
likwidacji placówki, o której mowa w treści uchwały oraz 
w sprawie przekształcenia Technikum Zawodowego nr 4 
w Zespole Szkół nr 8 poprzez zmianę jego nazwy. Kurator 
wydał opinię pozytywną, co umożliwiło Gminie Miasto Szcze-
cin podjęcie kolejnych działań związanych z przedmiotem 
sprawy.  Zgodnie z treścią uchwały o intencjach Gminy 
Miasto Szczecin zostali również poinformowani rodzice 
uczniów lub pełnoletni uczniowie Technikum Zawodowego 
nr 4 w Zespole Szkół nr 8 oraz wychowankowie placówki 
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG”.

32. IV/102/19 26.02.2019 zamiaru likwidacji X Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Nr 3 
w Szczecinie,

Podjęta uchwała została przesłana do Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii w sprawie 
likwidacji szkoły, o której mowa w treści uchwały. Kurator 
wydał opinię pozytywną, co umożliwiło Gminie Miasto Szcze-
cin podjęcie kolejnych działań związanych z przedmiotem 
sprawy.  Zgodnie z treścią uchwały o intencjach Gminy Miasto 
Szczecin zostali również poinformowani rodzice uczniów 
lub pełnoletni uczniowie ww. szkoły.

33. IV/103/19 26.02.2019 zamiaru likwidacji Szkoły Police-
alnej Specjalnej dla Młodzieży 
Słabo Słyszącej i Niesłyszącej 
nr 11, wchodzącej w skład Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno–Wy-
chowawczego dla Dzieci Słabo 
Słyszących im. Juliana Tuwima 
w Szczecinie,

Podjęta uchwała została przesłana do Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii w sprawie 
likwidacji szkoły, o której mowa w treści uchwały. Kurator 
wydał opinię pozytywną, co umożliwiło Gminie Miasto Szcze-
cin podjęcie kolejnych działań związanych z przedmiotem 
sprawy. 
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34. IV/104/19 26.02.2019 zamiaru likwidacji Specjalnego 
Ośrodka Szkolno–Wychowaw-
czego dla Dzieci Niesłyszących 
im. Hansa Chistiana Andersena 
w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 
15, w tym przedszkola i szkół 
wchodzących w jego skład oraz 
zamiaru przeniesienia kształce-
nia w zawodach z Branżowej 
Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 
w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no–Wychowawczym dla Dzieci 
Niesłyszących im. Hansa Chri-
stiana Andersena w Szczecinie 
przy ul. Szpitalnej 15 do Branżo-
wej Szkoły Specjalnej I stopnia 
nr 14 w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno–Wychowawczym dla 
Dzieci Słabo Słyszących im. Ju-
liana Tuwima w Szczecinie przy 
ul. Grzymińskiej 6,

Podjęta uchwała została przesłana do Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii w sprawie 
likwidacji ośrodka, o którym mowa w treści uchwały. Kurator 
wydał opinię negatywną, co uniemożliwiło Gminie Miasto 
Szczecin podjęcie kolejnych działań związanych z przedmio-
tem sprawy. Zgodnie z treścią uchwały o intencjach Gminy 
Miasto Szczecin zostali również poinformowani rodzice 
uczniów lub pełnoletni uczniowie ww. ośrodka.

35. IV/105/19 26.02.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia regulaminu określające-
go wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczy-
cielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy oraz nagród 
i warunki obliczania i wypłaca-
nia wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny do-
raźnych zastępstw,

 Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2019 
r. poz. 1594. Do realizacji przekazana dyrektorom szkół, 
placówek, przedszkoli pismem WOś-II.2123.70.2019.MC 
z dnia 27 marca 2019 r.

36. IV/106/19 26.02.2019 wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nierucho-
mości gruntowej zabudowanej 
będącej własnością Gminy Miasto 
Szczecin, położonej w Szczecinie 
przy ul. Huculskiej 32, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako dział-
ka nr 64/1 o pow. 0,0314 ha, obr. 
3040,

Umowa notarialna została zawarta w dniu 19 listopada 2019 
r. (Rep. A 5602/2019)

37. IV/108/19 26.02.2019 wyrażenia zgody na udzielnie 
bonifikaty od cen netto nierucho-
mości gruntowych sprzedawa-
nych w trybie bezprzetargowym 
na poprawienie warunków za-
gospodarowania nieruchomo-
ści przyległych,

Pozycja 1 w załączniku do uchwały – podpisana umowa 
notarialna w dniu 20.05.2019 Rep. A Nr 2728/2019 Pozy-
cja 2 zrealizowana – podpisana umowa notarialna w dniu 
27.08.2019 Rep. A nr 1609/2019. 

38. IV/109/19 26.02.2019 ustalenia wysokości stawki pro-
centowej opłaty adiacenckiej,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2019 r., 
poz. 1595. Uchwała wprowadziła stawkę procentową opłaty 
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spo-
wodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej 
w wysokości 30%.

39. IV/110/19 26.02.2019 podwyższenia kapitału zakłado-
wego Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego „Prawobrzeże” 
Spółki z o.o. z siedzibą w Szczeci-
nie (ul. Koszarowa),

Uchwała zrealizowana w całości poprzez podjęcie w dniu 18 
marca 2019 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólni-
ków Spółki TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. Uchwały nr 9/2019 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Środki zostały przekazane. 
Datę należności określono na dzień 29 marca 2019 r.
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40. IV/111/19 26.02.2019 podwyższenia kapitału zakłado-
wego Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego „Prawobrzeże” 
Spółki z o.o. z siedzibą w Szczeci-
nie (ul. Pokładowa),

Uchwała zrealizowana w całości poprzez podjęcie w dniu 18 
marca 2019 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólni-
ków Spółki TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. Uchwały nr 9/2019 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Środki zostały przekazane. 
Datę należności określono na dzień 20 marca 2019 r.

41. IV/112/19 26.02.2019 oświadczenia o realizacji zobo-
wiązań finansowych wynikają-
cych z Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy pracowników 
Zarządu Dróg i Transportu Miej-
skiego w Szczecinie - jednostki 
budżetowej Gminy Miasto Szcze-
cin,

Uchwała została zrealizowana, a oświadczenie o realizacji 
zobowiązań wynikających z zakładowego układu zbioro-
wego było niezbędnym do zarejestrowania Protokołu Nr 6 
do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników 
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie - jednostki 
budżetowej Gminy Miasta Szczecin, zawartego w dniu 
23 listopada 2004 r. - zarejestrowanego pod numerem: U-
-CDLXXXI (realizacja postanowień określonych w art. 240 
§ 4 Kodeksu pracy).

42. IV/113/19 26.02.2019 zwolnienia z podatku od nieru-
chomości powierzchni biurowych 
i konferencyjnych stanowiących 
regionalną pomoc inwestycyjną,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 marca 2019 r., 
poz. 1299. Obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. 

43. IV/114/19 26.02.2019 zwolnienia z podatku od nieru-
chomości w ramach regionalnej 
pomocy inwestycyjnej,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 marca 2019 r., 
poz. 1300. Obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. 

44. IV/115/19 26.02.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uisz-
czania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 marca 2019 r., 
poz. 1301. 

45. IV/117/19 26.02.2019 miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Sta-
re Miasto – Starówka - Zamek” 
w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2019 r. 
poz. 1596. Na podstawie uchwały wydaje się szczególności: 
wypisy i wyrysy z planu, decyzje, opinie i informacje.

46. IV/118/19 26.02.2019 nadania nazwy urzędowej par-
kowi w Szczecinie (park im. Te-
resy Hulboj),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2019r., poz. 
1598. Weszła w życie z dniem 10 kwietnia 2019 r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecin nową nazwą 
park im. Teresy Hulboj. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę parku 
oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu 
tej uchwały. Z uwagi na charakter nazwy numeracja porząd-
kowa nie będzie nadawana. Uchwała została przekazana do 
Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.

47. IV/119/19 26.02.2019 nadania nazwy urzędowej rondu 
w Szczecinie (rondo im. Jana Ol-
szewskiego),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2019r., 
poz. 1599. Weszła w życie z dniem 10 kwietnia 2019 r. Uzu-
pełniono Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz pro-
wadzony spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina 
nową nazwą rondo im. Jana Olszewskiego. Wystąpiono do 
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej o uzupełnienie map przeglądowych i ewidencyjnych 
o nową nazwę ronda oraz powiadomiono przedsiębiorstwa 
branżowe o podjęciu tej uchwały. Z uwagi na charakter nazwy 
numeracja porządkowa nie będzie nadawana. Uchwała 
została przekazana do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.
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48. IV/120/19 26.02.2019 nadania nazwy urzędowej pla-
cowi w Szczecinie (plac im. Paw-
ła Adamowicza),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2019r., 
poz. 1600. Weszła w życie z dniem 10 kwietnia 2019 r. Uzu-
pełniono Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz pro-
wadzony spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina 
nową nazwą plac im. Pawła Adamowicza. Wystąpiono do 
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej o uzupełnienie map przeglądowych i ewidencyjnych 
o nową nazwę placu oraz powiadomiono przedsiębiorstwa 
branżowe o podjęciu tej uchwały. Numeracja porządkowa 
może być nadana na wniosek właścicieli nieruchomości 
położonych przy przedmiotowym placu. Uchwała została 
przekazana do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.

49. IV/121/19 26.02.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
procedury nadawania i zmian 
nazw ulic i placów publicznych 
w Szczecinie,

Uchwała przyjęta do wiadomości i realizacji. Jednocześnie 
poinformowano zarządców mienia komunalnego

50. IV/122/19 26.02.2019 w sprawie przyjęcia projektu Sta-
tutu Miasta Szczecin

Uchwała przekazana do Ministerstwa Spaw Wewnętrznych 
celem zaopiniowania. Uzyskano pozytywną opinię w oparciu 
o która przygotowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Statutu Miasta Szczecin.

51. V/125/19 26.03.2019 wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Gminę Miasto Szczecin 
porozumień międzygminnych 
w sprawie przejęcia wykonania 
zadania publicznego w zakresie 
zagospodarowania frakcji energe-
tycznej odpadów komunalnych,

Zawarte zostało Porozumienie międzygminne w sprawie 
przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zago-
spodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych 
na czas nieokreślony.

52. V/126/19 26.03.2019 wykazu kąpielisk na terenie Gminy 
Miasto Szczecin,

 Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 
r., poz. 2427. Poinformowano Zakład Usług Komunalnych.

53. V/127/19 26.03.2019 wprowadzenia na terenie Gmi-
ny Miasto Szczecin świadczenia 
pieniężnego „Bon opiekuńczy: 
Alzheimer 75” oraz upoważnienia 
Dyrektora Szczecińskiego Cen-
trum Świadczeń do prowadzenia 
postępowań, w tym wydawania 
decyzji administracyjnych w za-
kresie świadczenia pieniężnego 
„Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 
r., poz. 2428. Realizowana przez Dyrektora Szczecińskiego 
Centrum Świadczeń w Szczecinie.

54. V/128/19 26.03.2019 określenia zadań dotyczących re-
habilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych i wy-
sokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczo-
nych na te zadania w roku 2019,

Uchwała przekazana do jednostek realizujących zadania 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepeł-
nosprawnych, tj. do Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

55. V/129/19 26.03.2019 miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Między-
odrze - Dziewoklicz” w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. 
poz. 2429. Uchwałę przyjęto do wiadomości. Na podstawie 
uchwały wydaje się w szczególności: wypisy i wyrysy z planu, 
decyzje, opinie i informacje.

56. V/132/19 26.03.2019 miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Pogod-
no - Żołnierska” w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. poz. 
2430. Na podstawie uchwały wydaje się w szczególności: 
wypisy i wyrysy z planu, decyzje, opinie i informacje.

57. V/133/19 26.03.2019 uchylenia uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Głębo-
kie”  w Szczecinie,

Ogłoszono o uchyleniu uchwały w prasie miejscowej i na 
tablicy ogłoszeń.
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58. V/135/19 26.03.2019 uchylenia uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia II 
edycji zmian Miejscowego pla-
nu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Szczeci-
na w części dotyczącej zmiany 
„Z.05”,

Ogłoszono o uchyleniu uchwały w prasie miejscowej i na 
tablicy ogłoszeń.

59. V/136/19 26.03.2019 przyznania dotacji celowych na 
prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków lub ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków,

Środki finansowe zostały przekazane beneficjentom. Prace 
zostały zakończone, sprawozdania z wykonania prac objętych 
dotacją zostały złożone w terminie.

60. V/137/19 26.03.2019 opinii o lokalizacji kasyna gry przy 
pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (ME-
DELLA S.A.),

Uchwała przesłana do wnioskodawcy.

61. V/138/19 26.03.2019 opinii o lokalizacji kasyna gry przy 
pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (FIN-
KORP Sp. z o.o.),

Uchwała przesłana do wnioskodawcy.

62. V/139/19 26.03.2019 uchylająca uchwałę w sprawie 
wyboru przedstawiciela Gminy 
Miasto Szczecin do Walnego Ze-
brania Członków Stowarzyszenia                  
pn. Zachodniopomorska Regio-
nalna Organizacja Turystyczna,

Uchwała zrealizowana poprzez uchylenie Uchwały Nr 
XVIII/420/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2016 
r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szcze-
cin do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pn. 
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna,

63. V/140/19 26.03.2019 wyrażenia zgody na przystąpienie 
i finansowanie międzynarodo-
wego programu MYP (Middle 
Years Programme) realizowanego         
w oddziałach międzynarodowych 
w II Liceum Ogólnokształcącym 
im. Mieszka I w Szczecinie,

Z uwagi na wdrożenie reformy oświaty i przekształcenie 
3-letnich liceów ogólnokształcących w 4-letnie licea ogólno-
kształcące konieczne stało się również dostosowanie oferty 
kształcenia w oddziałach międzynarodowych i rozszerzenie 
realizowanego programu IBO o program MYP (The Middle 
Years Programme). W 4-letnim liceum ogólnokształcącym 
programy IBO realizowane będą w oparciu o: 1. MYP (The 
Middle Years Programme) - program przeznaczony dla 
klasy I i II LO. 2. DP (The Diploma Pogramme) – program 
przeznaczony dla klasy III i IV LO. W rekrutacji do szkół po-
nadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 utworzono 
w II Liceum Ogólnokształcącym dwa oddziały realizujące 
program MYP.

64. V/141/19 26.03.2019 odmowy uwzględnienia wezwa-
nia do usunięcia naruszenia pra-
wa,

Poinformowano strony postępowania o sposobie załatwie-
nia wezwania.

65. V/142/19 26.03.2019 nadania nazwy urzędowej ulicy 
w Szczecinie (ul. Kryształowa),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019r., poz. 
2431. Weszła w życie z dniem 15 maja 2019 r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina nową 
nazwą ul. Kryształowa. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę ulicy 
oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu 
tej uchwały. Numeracja porządkowa jest nadawana na 
bieżąco, na wniosek i zgodnie z zapotrzebowaniem właści-
cieli działek położonych przy przedmiotowej ulicy. Uchwała 
została przekazana do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.
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66. V/143/19 26.03.2019 nadania nazwy urzędowej ulicy 
w Szczecinie (ul. mjr. Hieroni-
ma Dekutowskiego),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019r., poz. 
2432. Weszła w życie z dniem 15 maja 2019 r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina nową 
nazwą ul. mjr. Hieronima Dekutowskiego. Wystąpiono do 
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej o uzupełnienie map przeglądowych i ewidencyjnych 
o nową nazwę ulicy oraz powiadomiono przedsiębiorstwa 
branżowe o podjęciu tej uchwały. Numeracja porządkowa 
jest nadawana na bieżąco, na wniosek i zgodnie z zapotrze-
bowaniem właścicieli działek położonych przy przedmio-
towej ulicy. Uchwała została przekazana do Zarządu Dróg 
Transportu Miejskiego.

67. V/144/19 26.03.2019 nadania nazwy urzędowej ulicy 
w Szczecinie (ul. Familijna),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019r., poz. 
2433. Weszła w życie z dniem 15 maja 2019 r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina nową 
nazwą ul. Familijna. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę ulicy 
oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu 
tej uchwały. Numeracja porządkowa jest nadawana na 
bieżąco, na wniosek i zgodnie z zapotrzebowaniem właści-
cieli działek położonych przy przedmiotowej ulicy. Uchwała 
została przekazana do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.

68. V/145/19 26.03.2019 nadania nazwy urzędowej ulicy 
w Szczecinie (ul. Śliczna),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019r., poz. 
2434. Weszła w życie z dniem 15 maja 2019 r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina nową 
nazwą ul. Śliczna. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie map 
przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę ulicy oraz 
powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu tej 
uchwały. Numeracja porządkowa jest nadawana na bieżąco, 
na wniosek i zgodnie z zapotrzebowaniem właścicieli dzia-
łek położonych przy przedmiotowej ulicy. Uchwała została 
przekazana do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.

69. V/146/19 26.03.2019 nadania nazwy urzędowej ulicy 
w Szczecinie (ul. Aroniowa),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019r., poz. 
2435. Weszła w życie z dniem 15 maja 2019 r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina nową 
nazwą ul. Aroniowa. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę ulicy 
oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu 
tej uchwały. Numeracja porządkowa jest nadawana na 
bieżąco, na wniosek i zgodnie z zapotrzebowaniem właści-
cieli działek położonych przy przedmiotowej ulicy. Uchwała 
została przekazana do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.

70. V/147/19 26.03.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania nazw urzędowych na-
brzeżom usytuowanym w porcie 
morskim w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019r., poz. 
2436. Weszła w życie z dniem 15 maja 2019 r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów o uzupełnienie map 
przeglądowych i ewidencyjnych o nowe nazwy nabrzeży 
nadane niniejsza uchwałą oraz powiadomiono przedsiębior-
stwa branżowe o podjęciu tej uchwały. Z uwagi na charakter 
nazw numeracja porządkowa może zostać nadana, na 
wniosek i zgodnie z zapotrzebowaniem właścicieli działek. 

71. V/148/19 26.03.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty i ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r., poz. 
1799. Realizacja w 2019 r. - do właścicieli nieruchomości 
wysłano zawiadomienia informujące o nowej wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała 
obowiązywała do 31 grudnia 2019 r.
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72. V/149/19 26.03.2019 uchylenia uchwały w sprawie 
przystąpienia  do sporządzania 
Miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Po-
godno – Unii Lubelskiej – Szpital” 
w Szczecinie,

Ogłoszono o uchyleniu w prasie miejscowej i na tablicy ogło-
szeń.

73. V/150/19 26.03.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
powołania komisji stałych Rady 
Miasta Szczecin oraz ich skła-
dów osobowych,

Zmieniono składy osobowe w komisjach Rady Miasta Szcze-
cin.

74. V/151/19 26.03.2019 skargi na Dyrektora Zarządu Bu-
dynków i Lokali Komunalnych 
w Szczecinie w zakresie narusze-
nia prawa,

Skarga uznana za nieuzasadnioną – realizacja Zarząd Bu-
dynków i Lokali Komunalnych.

75. V/152/19 26.03.2019 skargi na działanie Prezydenta 
Miasta Szczecin,

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi przekazano 
stronie skarżącej w dniu 29 marca 2019 r.

76. V/153/19 26.03.2019 skargi na bezczynność Dyrektora 
Zarządu Budynków i Lokali Komu-
nalnych w Szczecinie,

Skarga uznana za nieuzasadnioną – realizacja Zarząd Bu-
dynków i Lokali Komunalnych.

77. V/154/19 26.03.2019 wprowadzenia zasad i trybu prze-
prowadzania Szczecińskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego w dniu 30 kwietnia 2019 
r., poz. 2437. Następnie została opublikowana na stronie 
internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Ponadto została przekazana do wiadomości i wdrożona 
w jednostkach Urzędu Miasta. Najważniejsze zmiany wprowa-
dzone w Uchwale: Miasto zostało podzielone na 23 obszary 
terytorialne oraz umożliwiono składanie propozycji projek-
tów tzw. nieinwestycyjnych, wprowadzono obowiązkowe 
listy poparcia dla projektów. W 2019 r. odbyła się pierwsza 
edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego oparta 
o przepisy tej Uchwały. Do Urzędu wpłynęło 199 projektów. 
Projekty były weryfikowane pod kątem wykonalności przez 
29 wydziałów i jednostek miejskich. Weryfikacja trwała od 
końca lipca 2019 r. do października 2019. Nowe zasady SBO 
pozwoliły na wzrost frekwencji w trakcie naboru wniosków 
oraz w procesie głosowania oraz wzrost ilości projektów 
wybranych do realizacji (29) i zwiększenie kwoty budżetu 
miasta przeznaczonej w SBO 2020 tj. 12 720 000 złotych. 
Dane ilościowe po przeprowadzeniu SBO 2020 wskazują na 
wzrost zainteresowania procesem budżetu obywatelskiego 
wśród mieszkańców w porównaniu do ubiegłych lat. 

78. VI/155/19 23.04.2019 określenia kierunków działania 
Prezydenta Miasta Szczecin 
w zakresie opracowania uchwały 
w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyzna-
wania nauczycielom dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy 
oraz nagród i warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw,

Uchwałą Nr X/322/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 wrze-
śnia 2019 r. zwiększono wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego dla 
dyrektorów szkół do 20% osobistych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli pełniących funkcję dyrektora oraz 
zwiększono wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczy-
cieli opiekujących się oddziałem przedszkolnym do 300zł. 
O wejściu w życie Uchwały i jej realizacji poinformowano 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych pismem z dnia 
18.10.2019 r. nr WOś-II.2123.279.2019.MC
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79. VI/156/19 23.04.2019 nadania nazwy urzędowej ulicy 
w Szczecinie (ul. Juhasa),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 czerwca 2019r., 
poz. 3023. Weszła w życie z dniem 18 czerwca 2019 r. Uzu-
pełniono Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz pro-
wadzony spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina 
nową nazwą ul. Juhasa. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę ulicy 
oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu 
tej uchwały. Numeracja porządkowa jest nadawana na 
bieżąco, na wniosek i zgodnie z zapotrzebowaniem właści-
cieli działek położonych przy przedmiotowej ulicy. Uchwała 
została przekazana do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.

80. VI/157/19 23.04.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania nazw urzędowych uli-
com i rondu w Szczecinie oraz 
w sprawie nadania nazwy urzędo-
wej ulicy w Szczecinie (ul. Bratko-
wa, ul. Kameliowa, ul. Narcyzowa),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 czerwca 2019r., 
poz. 3024. Weszła w życie z dniem 18 czerwca 2019 r. Uzu-
pełniono Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz pro-
wadzony spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina 
nową nazwą ul. Narcyzowa oraz skorygowano przebiegi ul. 
Bratkowej i ul. Kameliowej zgodnie z ich nowymi kształtami. 
Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie map przeglądowych 
i ewidencyjnych o nową nazwę ulicy oraz o wprowadzenie 
zmian w zakresie położenia ul. Bratkowej i ul. Kameliowej 
zgodnie z załącznikiem do uchwały. Ponadto powiadomiono 
przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu tej uchwały. Nume-
racja porządkowa jest nadawana na bieżąco, na wniosek 
i zgodnie z zapotrzebowaniem właścicieli działek położonych 
przy przedmiotowych ulicach. Uchwała została przekazana 
do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.

81. VI/158/19 23.04.2019 nadania nazwy urzędowej rondu 
w Szczecinie (rondo dr. Aleksan-
dra Czołowskiego),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 3 czerwca 2019r., poz. 
3025. Weszła w życie z dniem 18 czerwca 2019 r. Uzupełnio-
no Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina nową 
nazwą rondo dr. Aleksandra Czołowskiego. Wystąpiono do 
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej o uzupełnienie map przeglądowych i ewidencyjnych 
o nową nazwę ronda oraz powiadomiono przedsiębiorstwa 
branżowe o podjęciu tej uchwały. Z uwagi na charakter nazwy 
numeracja porządkowa nie będzie nadawana. Uchwała 
została przekazana do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.

82. VI/159/19 23.04.2019 nadania nazwy urzędowej ulicy 
w Szczecinie (ul. Marii Rewaj),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 3 czerwca 2019r., poz. 
3026. Weszła w życie z dniem 18 czerwca 2019 r. Uzupełnio-
no Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina nową 
nazwą ul. Marii Rewaj. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę ulicy 
oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu 
tej uchwały. Numeracja porządkowa jest nadawana na 
bieżąco, na wniosek i zgodnie z zapotrzebowaniem właści-
cieli działek położonych przy przedmiotowej ulicy. Uchwała 
została przekazana do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.

83. VI/160/19 23.04.2019 nadania nazwy urzędowej ulicy 
w Szczecinie (ul. Jałowcowa),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 3 czerwca 2019r., poz. 
3027. Weszła w życie z dniem 18 czerwca 2019 r. Uzupełnio-
no Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina nową 
nazwą ul. Jałowcowa. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę ulicy 
oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu 
tej uchwały. Numeracja porządkowa jest nadawana na 
bieżąco, na wniosek i zgodnie z zapotrzebowaniem właści-
cieli działek położonych przy przedmiotowej ulicy. Uchwała 
została przekazana do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.
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84. VI/161/19 23.04.2019 nadania nazwy urzędowej par-
kowi w Szczecinie (park im. Gen. 
Tadeusza Kutrzeby),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 3 czerwca 2019r., poz. 
3028. Weszła w życie z dniem 18 czerwca 2019 r. Uzupełnio-
no Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecin nową 
nazwą park im. gen. Tadeusza Kutrzeby. Wystąpiono do 
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej o uzupełnienie map przeglądowych i ewidencyjnych 
o nową nazwę parku oraz powiadomiono przedsiębiorstwa 
branżowe o podjęciu tej uchwały. Z uwagi na charakter nazwy 
numeracja porządkowa nie będzie nadawana. Uchwała 
została przekazana do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.

85. VI/162/19 23.04.2019 nadania nazwy urzędowej parko-
wi w Szczecinie (Park Wolności),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 3 czerwca 2019r., poz. 
3029. Weszła w życie z dniem 18 czerwca 2019 r. Uzupełnio-
no Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecin nową 
nazwą Park Wolności. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę parku 
oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu 
tej uchwały. Z uwagi na charakter nazwy numeracja porząd-
kowa nie będzie nadawana. Uchwała została przekazana do 
Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.

86. VI/163/19 23.04.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 
Rady Miasta Szczecina z dnia 18 
grudnia 2018r. w sprawie wyraże-
nia zgody na udzielenie bonifikaty 
od cen netto nieruchomości grun-
towych sprzedawanych w trybie 
bezprzetargowym na poprawie-
nie warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległych,

Umowa notarialna została zawarta w dniu 30 kwietnia 2019 
r. (Rep A Nr 2930/2019).

87. VI/164/19 23.04.2019 udzielenia z budżetu Miasta 
Szczecin pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej Wo-
jewództwu Zachodniopomor-
skiemu,

W związku z wykonaniem przedmiotowej Uchwały doko-
nano zawarcia umowy Nr WIiT.II-84/2019 z dnia 19 lipca 
2019 roku pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Wojewódz-
twem Zachodniopomorskim na udzielenie Województwu 
pomocy finansowej na pokrycie wypłacanej operatorowi 
rekompensaty z tytułu realizowania aglomeracyjnych po-
łączeń kolejowych. Z tytułu umowy zrealizowano zakła-
dane płatności, a w dniu 30 grudnia 2019 r. Województwo 
Zachodniopomorskie przekazało stosowane dokumenty 
rozliczające przekazaną dotację, potwierdzające wykonanie 
zakładanej pracy przewozowej.

88. VI/166/19 23.04.2019 wyrażenia zgody na udzielnie 
bonifikaty od cen netto nierucho-
mości gruntowych sprzedawa-
nych w trybie bezprzetargowym 
na poprawienie warunków za-
gospodarowania nieruchomo-
ści przyległych,

Pozycja 1 w załączniku do uchwały – umowa notarialna 
została zawarta w dniu 14 października 2019 r. (Rep. A nr 
5554/2019), Pozycja 2 w załączniku do uchwały – – umowa 
notarialna została zawarta w dniu 11 października 2019 
Rep. (A nr 7421/2019), Pozycja 3 w załączniku do uchwały 
- – umowa notarialna została zawarta w dniu 10 września 
2019 r. (Rep. A 6525/2019).

89. VI/167/19 23.04.2019 wyrażenia zgody na udzielnie bo-
nifikaty od ceny netto nierucho-
mości gruntowej sprzedawanej 
w trybie bezprzetargowym na 
poprawienie warunków zago-
spodarowania nieruchomości 
przyległej położonej w Szczeci-
nie przy ul. Zygmunta Starego - T. 
Starzyńskiego,

Umowa notarialna została zawarta w dniu 10 lipca 2019 
r.(Rep A Nr 3600/2019)

90. VI/168/19 23.04.2019 ustanowienia pomnika przyrody, Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 czerwca 2019 
r., poz. 3018.
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91. VI/169/19 23.04.2019 przyznania dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków lub ujętych 
w gminnej ewidencji zabytków 
(Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Najświętszej Rodziny),

Środki finansowe zostały przekazane beneficjentom. Prace 
zostały zakończone, sprawozdania z wykonania prac objętych 
dotacją zostały złożone w terminie.

92. VI/170/19 23.04.2019 przyznania dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków lub ujętych 
w gminnej ewidencji zabytków 
(Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Najświętszego Zbawiciela),

Środki finansowe zostały przekazane beneficjentom. Prace 
zostały zakończone, sprawozdania z wykonania prac objętych 
dotacją zostały złożone w terminie.

93. VI/171/19 23.04.2019 przyznania dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków lub ujętych 
w gminnej ewidencji zabytków 
(Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ul. Twardej 2a),

Środki finansowe zostały przekazane beneficjentom. Prace 
zostały zakończone, sprawozdania z wykonania prac objętych 
dotacją zostały złożone w terminie.

94. VI/172/19 23.04.2019 przyznania dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków lub ujętych 
w gminnej ewidencji zabytków 
(Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Matki Bożej Jasnogórskiej),

Środki finansowe zostały przekazane beneficjentom. Prace 
zostały zakończone, sprawozdania z wykonania prac objętych 
dotacją zostały złożone w terminie.

95. VI/173/19 23.04.2019 przyznania dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków lub ujętych 
w gminnej ewidencji zabytków 
(Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Wniebowzięcia N.M.P.),

Środki finansowe zostały przekazane beneficjentom. Prace 
zostały zakończone, sprawozdania z wykonania prac objętych 
dotacją zostały złożone w terminie.

96. VI/174/19 23.04.2019 przyznania dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków lub ujętych 
w gminnej ewidencji zabytków 
(Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Niepokalanego Serca N.M.P.),

Środki finansowe zostały przekazane beneficjentom. Prace 
zostały zakończone, sprawozdania z wykonania prac objętych 
dotacją zostały złożone w terminie.

97. VI/175/19 23.04.2019 określenia kryteriów obowią-
zujących w pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego 
na wolne miejsca w internatach 
funkcjonujących przy szkołach 
prowadzonych przez Miasto 
Szczecin, przyznania im określo-
nej liczby punktów oraz określe-
nia niezbędnych dokumentów 
potwierdzających ich spełnienie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z 3 czerwca 2019 r., poz. 3019

98. VI/176/19 23.04.2019 wyłączenia X Liceum Ogólno-
kształcącego z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 3 
w Szczecinie i jego likwidacji oraz 
rozwiązania Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących Nr 3 
w Szczecinie, 

Podjęta uchwała stanowi dopełnienie dwuetapowej proce-
dury związanej z likwidacją szkoły - zgodnie z Uchwałą Nr 
IV/102/19 z dnia 26 lutego 2019 r. Z dniem 1 września 2019 
r. zlikwidowano X Liceum Ogólnokształcące i rozwiązano 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3.
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99. VI/177/19 23.04.2019 wyłączenia Ośrodka Dokształ-
cania i Doskonalenia Zawodo-
wego Nr 7 z Zespołu Szkół nr 
3 w Szczecinie i jego likwidacji, 
zmiany nazwy Technikum Eko-
nomicznego nr 1 im. rotmistrza 
Witolda Pileckiego w Szczecinie 
oraz rozwiązania Zespołu Szkół 
nr 3 w Szczecinie

Podjęta uchwała stanowi dopełnienie dwuetapowej pro-
cedury związanej z likwidacją placówki - w nawiązaniu 
do Uchwały Nr  IV/100/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 
lutego 2019 r. Z dniem 1 września 2019 r. zlikwidowano 
Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 
7  i rozwiązano Zespół Szkół nr 3. Zmieniono także nazwę 
Technikum Ekonomicznego nr 1 poprzez usunięcie z nazwy 
numeru porządkowego.  

100. VI/178/19 23.04.2019 wyłączenia XV Liceum Ogólno-
kształcącego z Zespołu Szkół nr 
4 im. Armii Krajowej w Szczecinie 
i jego likwidacji oraz przekształ-
cenia Technikum Kolejowego 
w Zespole Szkół nr 4 im. Armii 
Krajowej w Szczecinie,

Podjęta uchwała stanowi dopełnienie dwuetapowej pro-
cedury związanej z likwidacją placówki - w nawiązaniu do 
Uchwały Nr IV/92/19 z dnia 26 lutego 2019 r. Z dniem 1 
września 2019 r. zlikwidowano XV LO, zmieniono nazwę 
Technikum Kolejowego na Technikum Energetyczno-Trans-
portowe w ZS nr 4.

101. VI/179/19 23.04.2019 przeniesienia kształcenia w zawo-
dach z Technikum Hotelarskiego 
w Zespole Szkół nr 6 im. Mikoła-
ja Reja w Szczecinie do innego 
technikum w Zespole Szkół nr 
6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, 
wyłączenia Technikum Hotelar-
skiego z Zespołu Szkół nr 6 im. 
Mikołaja Reja w Szczecinie i jego 
likwidacji oraz przekształcenia 
Technikum Gastronomicznego 
w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja 
Reja w Szczecinie,

Podjęta uchwała stanowi dopełnienie dwuetapowej procedu-
ry związanej z likwidacją placówki - w nawiązaniu do Uchwały 
Nr IV/93/19 z dnia 26 lutego 2019 r. Z dniem 1 września 
2019 r. zlikwidowano Technikum Hotelarskie i przeniesiono 
kształcenie zawodowe z Technikum Hotelarskiego do Tech-
nikum Gastronomicznego w Zespole Szkół nr 6, zmieniono 
także nazwę Technikum Gastronomicznego na Technikum 
Gastronomiczno–Hotelarskie w Zespole Szkół nr 6.

102. VI/180/19 23.04.2019 wyłączenia placówki wychowa-
nia pozaszkolnego pod nazwą 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szcze-
cińskiej „KRĄG” z Zespołu Szkół nr 
8 im. Stanisława Staszica w Szcze-
cinie i jej likwidacji oraz zmiany 
nazwy Technikum Zawodowego 
Nr 4 w Zespole Szkół nr 8 im. Sta-
nisława Staszica w Szczecinie,

Podjęta uchwała stanowi dopełnienie dwuetapowej pro-
cedury związanej z likwidacją placówki w nawiązaniu do 
Uchwały Nr IV/101/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 
2019 r. Z dniem 1 września 2019 r. zlikwidowano placówkę 
wychowania pozaszkolnego Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Szczecińskiej „KRĄG” i zmieniono nazwę Technikum Za-
wodowego nr 4 na Technikum Organizacji i Zarządzania 
w Zespole Szkół nr 8.

103. VI/181/19 23.04.2019 wyłączenia Ośrodka Dokształca-
nia i Doskonalenia Zawodowego 
Nr 3 z Zespołu Szkół Samocho-
dowych w Szczecinie i jego likwi-
dacji,

Podjęta uchwała stanowi dopełnienie dwuetapowej proce-
dury związanej z likwidacją placówki szkół – w nawiązaniu do 
Uchwały Nr IV/99/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 
2019 r. Z dniem 1 września 2019 r. zlikwidowano Ośrodka 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 3 w Zespole 
Szkół Samochodowych.

104. VI/182/19 23.04.2019 wyłączenia Liceum Ogólnokształ-
cącego dla Dorosłych Nr 1 z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
Nr 6 w Szczecinie i jego likwidacji,

Podjęta uchwała stanowi dopełnienie dwuetapowej pro-
cedury związanej z likwidacją szkoły szkół – w nawiązaniu 
do Uchwały Nr IV/98/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 
lutego 2019 r. Z dniem 1 września 2019 r. zlikwidowano 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 1 w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 6.

105. VI/183/19 23.04.2019 wyłączenia Liceum Ogólno-
kształcącego dla Dorosłych nr 
3 oraz Szkoły Policealnej nr 10 
z Centrum Edukacji Ogrodniczej 
w Szczecinie i ich likwidacji,

Podjęta uchwała stanowi dopełnienie dwuetapowej proce-
dury związanej z likwidacją szkół – w nawiązaniu do Uchwały 
Nr IV/91/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2019 r. 
Z dniem 1 września 2019 r. zlikwidowano Liceum Ogólno-
kształcące dla Dorosłych nr 3 oraz Szkołę Policealną nr 10 
w Centrum Edukacji Ogrodniczej.

106. VI/184/19 23.04.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
zmian w organizacji środowi-
skowych domów samopomocy 
w Szczecinie,

Uchwała przekazana do Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Szczecinie celem realizacji.
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107. VI/185/19 23.04.2019 zasad udzielania stypendiów edu-
kacyjnych uzdolnionym uczniom 
uczęszczającym do szkół na tere-
nie Gminy Miasto Szczecin,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 maja 2019 r. poz. 
2660. Została przekazana do realizacji szkołom publicznym 
i niepublicznym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

108. VI/186/19 23.04.2019 zmieniająca Uchwałę Nr 
XXXIV/935/17 Rady Miasta Szcze-
cin z dnia 17 października 2017 
r. w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej pod nazwą „Szcze-
cińskie Centrum Profilaktyki Uza-
leżnień” w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. poz. 
3020. Zadanie przekazane zostało do jednostki. Gminna Ko-
misja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie 
została przeniesiona do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki 
Uzależnień, którego zadaniem jest również obsługa Komisji.

109. VI/187/19 23.04.2019 skargi na działania Prezydenta 
Miasta w zakresie sposobu zała-
twienia wniosku,

 Wysłano odpowiedź do skarżącego w dniu 25 kwietnia 
2019 r. Skarga uznana została za bezzasadną.

110. VI/188/19 23.04.2019 skargi na działanie Dyrektora 
Zarządu Budynków i Lokali Ko-
munalnych w Szczecinie,

Skarga uznana za nieuzasadnioną – realizacja Zarząd Bu-
dynków i Lokali Komunalnych.

111. VI/189/19 23.04.2019 przyjęcia Statutu Miasta Szczecin, Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 czerwca 2019 
r. poz. 3021. Nowy Statut Miasta Szczecin wszedł w życie 
17 czerwca 2019 r. 

112. VI/190/19 23.04.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
powołania komisji stałych Rady 
Miasta Szczecin oraz ich skła-
dów osobowych,

Zmieniono składy osobowe w komisjach Rady Miasta Szcze-
cin.

113. VI/191/19 23.04.2019 zwolnienia z opłat za przejazdy 
środkami komunikacji miejskiej,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 maja 2019 r., poz. 
2499. Na podstawie uchwały zwolniono z opłat za przejazdy 
środkami komunikacji miejskiej uczestników wydarzenia 
pn.”Szczeciński Festiwal Biegowy”. 

114. VI/192/19 23.04.2019 zmian w budżecie Miasta Szcze-
cin na 2019 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 maja 2019 r., poz. 
2500. Zarządzeniem Nr 161/19 Prezydenta Miasta Szczecin 
z dnia 25 kwietnia 2019 r. ustalono układ wykonawczy do 
podjętej przez Radę Miasta uchwały i przekazano do realizacji 
merytorycznym wydziałom/biurom, zgodnie z załącznikiem 
Nr 2, 4, 5 do w/wym. Zarządzenia.

115. VI/193/19 23.04.2019 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Szczecin na 
2019 rok i lata następne

Kwoty zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały 
odpowiednio uwzględnione w Uchwale Nr VI/192/19 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok.

116. VI/194/19 23.04.2019 zmiany Wieloletniego Programu 
Rozwoju Szczecina na lata 2019-
2023.

Uchwała opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Realizowana jest przez Wydziały/Biura zgodnie z zapisa-
mi Uchwały.

117. VII/195/19 28.05.2019 protestu wyborczego (Rada Osie-
dla Kijewo),

Uchwała przekazana protestującemu.

118. VII/196/19 28.05.2019 protestu wyborczego (Rada Osie-
dla Kijewo),

Uchwała przekazana protestującemu.

119. VII/197/19 28.05.2019 protestu wyborczego (Rada Osie-
dla Żelechowa),

Uchwała przekazana protestującemu.

120. VII/198/19 28.05.2019 protestu wyborczego (Rada Osie-
dla Pogodno),

Uchwała przekazana protestującemu.

121. VII/199/19 28.05.2019 protestu wyborczego (Rada Osie-
dla Zawadzkiego Klonowica),

Uchwała przekazana protestującemu.

122. VII/200/19 28.05.2019 protestu wyborczego (Rada Osie-
dla Gumieńce),

Uchwała przekazana protestującemu.

123. VII/201/19 28.05.2019 protestu wyborczego (Rada Osie-
dla Pomorzany),

Uchwała przekazana protestującemu.
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124. VII/202/19 28.05.2019 odpłatności za pobyt i wyżywienie 
dziecka w żłobkach wchodzą-
cych w skład „Zespołu Żłobków 
Miejskich” w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 
r. oraz przekazana do jednostki Zespół Żłobków Miejskich 
celem realizacji.

125. VII/203/19 28.05.2019 wprowadzenia wzoru wniosku 
o wypłatę dodatku energetycz-
nego,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lipca 2019 r., poz. 
3663. Wojewoda Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem 
Nadzorczym Nr P-1.4131.385.2019.EM z dnia 25 czerw-
ca 2019 r. stwierdził nieważność części wzoru „Wniosku 
o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego” 
dotyczącego osób zamieszkujących w gospodarstwie 
domowym w zakresie wyrazów „PESEL”, zamieszczonego 
w pkt 2 Załącznika uchwały. Wzór wniosku został zweryfiko-
wany, a Uchwała przekazana do realizacji Szczecińskiemu 
Centrum Świadczeń w Szczecinie.

126. VII/204/19 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii 
Uzależnień od Alkoholu w Szcze-
cinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 
r., poz. 3542. Przekazana Samodzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień 
od Alkoholu w Szczecinie do realizacji. 

127. VII/206/19 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Ośrodkowi Te-
atralnemu Kana w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. poz. 
3543. Uchwała przekazana do jednostki celem stosowania.

128. VII/207/19 28.05.2019 przekształcenia Szkoły Podsta-
wowej nr 46 w Szczecinie,

Podjęta uchwała stanowi dopełnienie dwuetapowej proce-
dury związanej z przekształceniem szkoły - w nawiązaniu do 
Uchwały Nr IV/94/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 
2019 r. Z dniem 1 września 2019 r. zlikwidowano lokalizację 
prowadzenia zajęć Szkoły Podstawowej nr 46 (bez budynku 
przy ul. Mickiewicza 23).

129. VII/208/19 28.05.2019 przekształcenia Publicznej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 52 
w Szczecinie,

Podjęta uchwała stanowi dopełnienie dwuetapowej proce-
dury związanej z przekształceniem szkoły w nawiązaniu do 
Uchwały Nr IV/95/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 
2019 r. Ze względu na przedłużający się termin wykonania 
modernizacji budynku przy ul. Mickiewicza 23 (zgodnie 
z treścią uchwały od 1 września 2019 r. budynek miał być 
siedzibą szkoły, o której mowa w treści uchwały) wyznaczono 
inny budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 
52, który tymczasowo ma pełnić funkcję siedziby placówki 
(Zarządzenie Nr 387/19 Prezydenta Miasta z dnia 6 września 
2019 r.) 

130. VII/209/19 28.05.2019 likwidacji Szkoły Policealnej 
Specjalnej  dla Młodzieży Słabo 
Słyszącej i Niesłyszącej nr 11, 
wchodzącej w skład Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go dla Dzieci Słabo Słyszących 
im. Juliana Tuwima w Szczecinie,

 Podjęta uchwała stanowi dopełnienie dwuetapowej proce-
dury związanej z przekształceniem szkoły – w nawiązaniu 
do Uchwały Nr IV/103/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 
lutego 2019 r. Likwidacja placówki nastąpiła z dniem 31 
sierpnia 2019 r. 

131. VII/210/19 28.05.2019 przekształcenia placówki wy-
chowania pozaszkolnego pod 
nazwą „Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy w Szczecinie”,

 Podjęta uchwała stanowi dopełnienie dwuetapowej pro-
cedury związanej z przekształceniem szkoły - 

132. VII/211/19 28.05.2019 dostosowania nazwy Szkoły 
Policealnej  dla Dorosłych nr 1, 
wchodzącej w skład Zachod-
niopomorskiego Centrum Edu-
kacji Morskiej i Politechnicznej 
w Szczecinie, do przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. – Prawo oświatowe,

 Od 1 września 2019 r. Szkoła Policealna dla Dorosłych 
nr 1 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej 
i Politechnicznej stała się Szkołą Policealną nr 1 w Zachod-
niopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.

133. VII/214/19 28.05.2019 wprowadzenia Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miasto Szczecin,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2019 
r. – poz. 3427. Ustalenia wynikające z Regulaminu na bieżą-
co realizowane.
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134. VII/215/19 28.05.2019 szczegółowego sposobu i zakre-
su świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nierucho-
mości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną 
opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2019 
r. – poz. 3428. Ustalenia wynikające z Uchwały na bieżą-
co realizowane.

135. VII/216/19 28.05.2019 podwyższenia kapitału zakła-
dowego spółki „Szczeciński 
Fundusz Pożyczkowy” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w Szczecinie,

Uchwała zrealizowana w całości poprzez podjęcie w dniu 
26 czerwca 2019 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. 
z o.o. Uchwały nr 2/2019 w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. 
z o.o. z siedzibą w Szczecinie. W budżecie Miasta na 2019 
rok zaplanowano kwotę 1 500 000 zł zgodnie z zapisami 
merytorycznej uchwały. Środki zostały przekazane. Datę 
należności określono na dzień 5 lipca 2019 r. 

136. VII/219/19 28.05.2019 zaciągnięcia kredytu w Europej-
skim Banku Inwestycyjnym

Uchwała stanowi podstawę do zawarcia przez Prezydenta 
Miasta umowy kredytowej.

137. VII/220/19 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
powołania komisji stałych Rady 
Miasta Szczecin oraz ich skła-
dów osobowych,

Zmieniono składy osobowe w komisjach Rady Miasta Szcze-
cin.

138. VII/221/19 28.05.2019 kierunkowych założeń polityki 
budżetowej Miasta na rok 2020 
i lata następne

Zgodnie z założeniami zawartymi 
w merytorycznej uchwale, opracowywano projekt – następnie 
przyjęto Uchwałę Nr XII/411/19 z dnia 26 listopada 2019 r. 
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok.

139. VII/222/19 28.05.2019 nadania nazwy urzędowej ulicy 
w mieście Szczecinie (ul. Pista-
cjowa),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 
2019r., poz. 3544. Weszła w życie z dniem 13 lipca 2019 r. 
W prowadzonym spisie nazw urzędowych ulic i placów m. 
Szczecina odnotowano podjęcie uchwały nadającej nazwę 
ul. Pistacjowa dla przedłużenia już istniejącej ulicy. Ewidencję 
Miejscowości Ulic i Adresów uzupełniono istniejącą ul. Pista-
cjową o kolejny fragment. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nazwę ulicy oraz 
powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu tej 
uchwały. Numeracja porządkowa jest nadawana na bieżąco, 
na wniosek i zgodnie z zapotrzebowaniem właścicieli dzia-
łek położonych przy przedmiotowej ulicy. Uchwała została 
przekazana do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.

140. VII/223/19 28.05.2019 nadania nazwy urzędowej ulicy 
w mieście Szczecinie (ul. Aga-
wowa),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 
2019r., poz. 3567. Z dniem 13 lipca 2019 r. wszedł w życie 
§ 1 uchwały. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził 
nieważność § 2 uchwały (Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 
P-1.4131.386.2019.EM z dn. 25.06.2019r., opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomor-
skiego z dnia 28 czerwca 2019 r., poz. 3568 Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina nową 
nazwą ul. Agawowa. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę ulicy 
oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu 
tej uchwały. Numeracja porządkowa jest nadawana na 
bieżąco, na wniosek i zgodnie z zapotrzebowaniem właści-
cieli działek położonych przy przedmiotowej ulicy. Uchwała 
została przekazana do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.
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141. VII/224/19 28.05.2019 nadania nazwy urzędowej ulicom 
w mieście Szczecinie (ul. Galak-
tyki, ul. Plejady),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019r., poz. 
3545. Weszła w życie z dniem 13 lipca 2019r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina nowymi 
nazwami ul. Galaktyki i ul. Plejady. Wystąpiono do Miejskiego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzu-
pełnienie map przeglądowych i ewidencyjnych o nowe 
nazwy ulic oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe 
o podjęciu tej uchwały. Numeracja porządkowa jest nada-
wana na bieżąco, na wniosek i zgodnie z zapotrzebowa-
niem właścicieli działek położonych przy przedmiotowych 
ulicach. Uchwała została przekazana do Zarządu Dróg 
Transportu Miejskiego.

142. VII/225/19 28.05.2019 nadania nazwy urzędowej ulicy 
w mieście Szczecinie (ul. Przy Par-
ku),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019r., poz. 
3546. Weszła w życie z dniem 13 lipca 2019r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina nową 
nazwą ul. Przy Parku. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę ulicy 
oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu 
tej uchwały. Numeracja porządkowa jest nadawana na 
bieżąco, na wniosek i zgodnie z zapotrzebowaniem właści-
cieli działek położonych przy przedmiotowej ulicy. Uchwała 
została przekazana do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.

143. VII/226/19 28.05.2019 skargi na działania Dyrektora Za-
rządu Budynków i Lokali Komu-
nalnych w Szczecinie,

Skarga uznana za nieuzasadnioną – realizacja Zarząd Bu-
dynków i Lokali Komunalnych.

144. VII/227/19 28.05.2019 skargi na działanie Prezydenta 
Miasta Szczecin.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi przekazano 
stronie skarżącej w dniu 30 maja 2019 r. 

145. VIII/228/19 25.06.2019 wyboru Przewodniczącego Rady 
Miasta Szczecin,

Nową Przewodniczącą Rady Miasta została Renata Łażewska.

146. VIII/229/19 25.06.2019 udzielenia Prezydentowi Miasta 
Szczecin wotum zaufania,

Prezydentowi udzielono wotum zaufania.

147. VIII/230/19 25.06.2019 zatwierdzenia sprawozdania z wy-
konania budżetu Miasta Szczecin 
za rok 2018 oraz sprawozdania 
finansowego Miasta Szczecin za 
okres od 01 stycznia do 31 grud-
nia 2018 roku

Sprawozdania stanowiły podstawę do udzielenia Prezy-
dentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2018 rok.

148. VIII/231/19 25.06.2019 absolutorium dla Prezydenta Mia-
sta za rok 2018

Na podstawie uchwały Rady Miasta udziela się Prezydentowi 
Miasta Szczecin absolutorium  z tytułu wykonania budże-
tu Miasta Szczecin za 2018 rok (konsekwencja przyjęcia 
uchwały VIII/230/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.).

149. VIII/232/19 25.06.2019 zmian w budżecie Miasta Szcze-
cin na 2019 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 lipca 2019 r. 
– poz. 3683. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 248/19 
z dnia 25 czerwca 2019 r. ustalono układ wykonawczy do 
podjętej przez Radę Miasta uchwały i przekazano do realizacji 
merytorycznym wydziałom/biurom, zgodnie z załącznikiem 
Nr 2, 4, 5 do w/wym. Zarządzenia.

150. VIII/233/19 25.06.2019 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Szczecin na 
2019 rok i lata następne

Kwoty zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały 
odpowiednio uwzględnione w Uchwale Nr VIII/232/19 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok.

151. VIII/234/19 25.06.2019 zmiany Wieloletniego Programu 
Rozwoju Szczecina na lata 2019-
2023,

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Realizowana jest przez Wydziały/Biura zgodnie 
z zapisami Uchwały.
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152. VIII/235/19 25.06.2019 podwyższenia kapitału zakłado-
wego Spółki Fabryka Wody Sp. 
z o.o. z siedzibą w Szczecinie na 
lata od 2020 do 2041,

Uchwała zrealizowana w części poprzez podjęcie w dniu 
30 stycznia 2020 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. Uchwały nr 
1/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

153. VIII/236/19 25.06.2019 wyrażenia zgody na połączenie 
Spółek poprzez przejęcie Spółki 
Inwestycje Miejskie Stadion Sp. 
z o.o. z siedzibą w Szczecinie 
przez Spółkę Szczecińskie Inwe-
stycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą 
w Szczecinie,

Uchwała zrealizowana w całości poprzez podjęcie w dniu 
9 września 2019 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Spółki: - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. 
Uchwały nr 18/2019 (Rep. A 3421/2019), - Szczecińskie 
Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. – uchwała nr 12/2019 (Rep. 
A 3428/2019), w sprawie połączenia spółki działającej pod 
firmą Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie ze spółką 
działającą pod firmą Inwestycje Miejskie Stadion Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.

154. VIII/238/19 25.06.2019 miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Osów 
- Andersena 3” w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. poz. 
4223. Na podstawie uchwały wydaje się w szczególności: 
wypisy i wyrysy z planu, decyzje, opinie i informacje.

155. VIII/240/19 25.06.2019 podwyższenia kapitału zakłado-
wego Szczecińskiego Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego 
Spółki z o.o. z siedzibą w Szcze-
cinie,

Uchwała zrealizowana poprzez podjęcie w dniu 11 lipca 2019 
r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki 
uchwały Nr 22/2019 podwyższenia kapitału zakładowego 
Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Środki zostały przeka-
zane. Datę należności określono na dzień 15 lipca 2019 r.

156. VIII/241/19 25.06.2019 podwyższenia kapitału zakła-
dowego spółki Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 
Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą 
w Szczecinie,

Uchwała zrealizowana poprzez podjęcie uchwały Nr 33/2019 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z 12 
lipca 2019r. na realizację Programu mieszkaniowego „Dom 
dla Studenta . Środki zostały przekazane. Datę należności 
określono na dzień 17 lipca 2019 r.

157. VIII/242/19 25.06.2019 podwyższenia kapitału zakłado-
wego Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego „Prawobrzeże” 
Spółki z o.o. z siedzibą w Szcze-
cinie,

Uchwała zrealizowana w całości poprzez podjęcie w dniu 12 
lipca 2019 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrze-
że” Sp. z o.o. Uchwały nr 33/2019 w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

158. VIII/244/19 25.06.2019 uchwałę w sprawie sposobu 
ustalenia w lokalnym transpor-
cie zbiorowym wysokości opłat 
dodatkowych z tytułu przewozu 
osób, za naruszenie przepisów 
o przewozie rzeczy i zwierząt oraz 
wysokości opłaty manipulacyjnej,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 sierpnia 2019 
r., poz. 4224. Zapisy uchwały weszły w życie po 14 dniach 
od daty publikacji.

159. VIII/245/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
przyjęcia i wdrożenia do realizacji 
Planu Gospodarki Niskoemisyj-
nej dla Gminy Miasto Szczecin, 
opracowanego w ramach reali-
zacji projektu pn. „Zintegrowany 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
Szczecińskiego Obszaru Metro-
politalnego”,

Wprowadzono zmianę do Uchwały Nr XII/274/15 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 27 października 2015 r., poprzez 
wprowadzenie do dokumentu zadania inwestycyjnego, 
ujętego w załączniku nr 8 do Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej. Zadanie polegające na budowie demonstracyjnego 
budynku pasywnego siedziby Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Zgło-
szenie działania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi 
podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych w wielu programach krajowych i europejskich 
na realizację inwestycji.

160. VIII/246/19 25.06.2019 wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości gruntowej poło-
żonej w Szczecinie przy ul. Kingi 
3, sprzedawanej w drodze bez-
przetargowej na rzecz użytkow-
nika wieczystego,

Umowa notarialna została zawarta w dniu 4 października 
2019 r. (Rep A Nr 7249/2019)
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161. VIII/248/19 25.06.2019 zamiaru likwidacji Ośrodka Do-
kształcania i Doskonalenia Za-
wodowego nr 4, wchodzącego 
w skład Centrum Edukacji Ogrod-
niczej w Szczecinie,

Podjęta uchwała została przesłana do Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii w sprawie 
likwidacji placówki, o której mowa w treści uchwały Kurator 
wydał opinię pozytywną, co umożliwiło Gminie Miasto Szcze-
cin podjęcie kolejnych działań związanych z przedmiotem 
sprawy.  Zgodnie z treścią uchwały o intencjach Gminy 
Miasto Szczecin zostali również poinformowani słuchacze 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywających się 
w Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 
4 w Centrum Edukacji Ogrodniczej.

162. VIII/249/19 25.06.2019 ustalenia planu sieci publicznych 
szkół ponadpodstawowych i spe-
cjalnych mających siedzibę na 
obszarze Gminy Miasto Szczecin 
od dnia 1 września 2019 r.,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 sierpnia 2019 
r. poz. 4225.

163. VIII/251/19 25.06.2019 zaliczenia drogi łączącej ulicę 
Orlą z ulicą Rysia do kategorii 
dróg gminnych na terenie Gminy 
Miasto Szczecin,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r., poz. 
4228. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

164. VIII/252/19 25.06.2019 skargi na działanie Prezydenta 
Miasta Szczecin,

Wysłano odpowiedź do skarżącego w dniu 27 czerwca 
2019 r. Skarga uznana została za bezzasadną.

165. VIII/253/19 25.06.2019 podwyższenia kapitału zakłado-
wego spółki Port Lotniczy Szcze-
cin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą 
w Glewicach w roku 2019,

Uchwała zrealizowana w całości poprzez podjęcie w dniu 26 
lipca 2019 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Spółki Port Lotniczy Szczecin- Goleniów Sp. z o.o. Uchwały 
nr 19/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki Port Lotniczy Szczecin- Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą 
w Szczecinie.

166. VIII/254/19 25.06.2019 skargi na działania Komendanta 
Straży Miejskiej i Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 37 w Szczecinie,

Uchwała stanowi jednostronne wyrażenie stanowiska Rady 
Miasta Szczecin w sprawie skargi dotyczącej m.in. działalności 
Straży Miejskiej i uznaje bezzasadność zarzutów podniesio-
nych przez mieszkańca naszego miasta.

167. VIII/255/19 25.06.2019 powołania zespołu opiniującego 
zgłoszonych kandydatów na ław-
ników sądowych,

Powołano Zespół opiniujący kandydatów na ławników 
sądowych kadencji 2020-2023.

168. VIII/256/19 25.06.2019 uchwałę w sprawie powołania 
komisji stałych Rady Miasta Szcze-
cin oraz ich składów osobowych.

Zmieniono składy osobowe w komisjach Rady Miasta Szcze-
cin.

169. IX/257/19 05.07.2019 trybu udzielania i rozliczania dota-
cji dla przedszkoli, innych form wy-
chowania przedszkolnego, szkół 
i placówek niepublicznych oraz 
publicznych prowadzonych przez 
inny niż jednostka samorządu te-
rytorialnego organ, funkcjonują-
cych na terenie Miasta Szczecin 
oraz trybu przeprowadzania kon-
troli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 lipca 2019 r. poz. 
3894. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji 
z budżetu Miasta Szczecin dla podmiotów dotowanych, 
uwzględniając w szczególności zakres danych, które powinny 
być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej 
wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także 
tryb kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 
Informacja przekazana została niezwłocznie do realizacji, 
a także interesariuszom w formie elektronicznej: tj. przedszko-
lom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom 
i placówkom niepublicznym oraz publicznym prowadzonym 
przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, 
funkcjonującym na terenie Miasta Szczecin. 

170. IX/258/19 05.07.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
gromadzenia dochodów na 
wydzielonym rachunku przez 
samorządowe jednostki budże-
towe prowadzące działalność 
w zakresie oświaty,

 Informacja o podjętej uchwale przekazana do placówek 
oświatowych pismem WOś-I.3251.138.2019.KD z 16 lipca 
2019 r.
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171. IX/259/19 05.07.2019 zmieniająca Uchwałę Nr 
XXXVI/1070/17 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 
r. w sprawie ustalenia sieci pro-
wadzonych przez Gminę Miasto 
Szczecin publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych,

 Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 sierpnia 2019 
r. poz. 4313.

172. IX/262/19 05.07.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
zmian w organizacji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 prowa-
dzonej przez jednostkę organi-
zacyjną Gminy Miasto Szczecin,

Uchwała została przekazana do jednostki Zespół Żłobków 
Miejskich celem realizacji.

173. IX/263/19 05.07.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
opłat za usługi przewozowe lo-
kalnego transportu zbiorowego 
organizowanego przez Gminę 
Miasto Szczecin, określenia osób 
uprawnionych do korzystania 
z bezpłatnych i ulgowych prze-
jazdów oraz zasad taryfowych,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. 
poz.4314. Uchwała przesłana do Zarządu Dróg i Transportu 
Miejskiego celem realizacji.

174. IX/264/19 05.07.2019 zmieniająca uchwałę Nr 
XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 20 czerwca 2005 r. w spra-
wie bezpłatnego korzystania 
z przejazdów środkami komuni-
kacji miejskiej przez honorowych 
dawców krwi,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. 
poz. 4315. Uchwała przesłana do Zarządu Dróg i Transportu 
Miejskiego celem realizacji.

175. IX/265/19 05.07.2019 zmieniająca uchwałę nr VI/78/15 
Rady Miasta Szczecin z dnia 24 
marca 2015 r. w sprawie opłat 
za usługi przewozowe lokalnego 
transportu zbiorowego organi-
zowanego przez Gminę Miasto 
Szczecin, określenia osób upraw-
nionych do korzystania z bezpłat-
nych i ulgowych przejazdów oraz 
zasad taryfowych,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. 
poz. 4316. Uchwała przesłana do Zarządu Dróg i Transportu 
Miejskiego celem realizacji.

176. IX/266/19 05.07.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania statutu Domu Pomocy 
Społecznej Domu Kombatanta 
i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy 
ul. Romera 21-29 w Szczecinie,

Uchwałę przekazano do jednostki celem realizacji.

177. IX/267/19 05.07.2019 podwyższenia kapitału za-
kładowego spółki Tramwaje 
Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą 
w Szczecinie,

Uchwała zrealizowana w całości poprzez podjęcie w dniu 
11 września 2019 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Spółki Szczecińskie Tramwaje Sp. z o.o. Uchwały 
nr 20/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakłado-
wego Spółki Szczecińskie Tramwaje Sp. z o.o. z siedzibą 
w Szczecinie

178. IX/269/19 05.07.2019 określenia warunków udzielenia 
osobom fizycznym bonifikaty od 
opłaty rocznej za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 sierpnia 2019 
r., poz. 4317
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179. IX/270/19 05.07.2019 zmieniająca uchwałę Nr 
XXXII/807/09 Rady Miasta 
Szczecina z dnia 23 lutego 2009r. 
w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie Powiatowemu Urzędo-
wi Pracy w Szczecinie bonifikaty 
w wysokości 80% od opłaty rocz-
nej na czas nieokreślony z tytułu 
oddania w trwały zarząd zabudo-
wanej nieruchomości, położonej 
w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 
39 na rzecz Powiatowego Urzędu 
Pracy w Szczecinie,

Decyzją Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 sierpnia 2019r., 
znak: WMiRSPN-V.6844.51.2019.MN (UNP: 28224/WMiR-
SPN/-X/19) udzielono bonifikaty Powiatowemu Urzędowi 
Pracy w Szczecinie .

180. IX/272/19 05.07.2019 ustalenia kierunków działań dla 
Prezydenta Miasta Szczecin 
w sprawie odstąpienia od opa-
kowań nie podlegających recy-
klingowi,

W ramach realizacji Uchwały Biuro podjęło poniższe działania:
1. Przy organizowaniu poczęstunków w Urzędzie Miasta, 
plastikowe naczynia jednorazowe zostały zastąpione na-
czyniami papierowymi oraz drewnianymi mieszadełkami. 
Jednostki organizacyjne Urzędu Miasta zostały wyposażone 
w dzbanki, w celu podawania do spożycia, wody z kranu. 
Dodatkowo, w okresie letnim dla pracowników dostępna jest 
również woda z dystrybutorów (butle wielokrotnego użytku).
2. Woda w plastikowych butelkach, jest i będzie wydawana 
wyłącznie dla pracowników Urzędu, wykonujących pracę na 
otwartej przestrzeni (Regulamin Pracy Urzędu Miasta Szczecin 
– Zarządzenie Nr 535/17 Prezydenta Miasta Szczecin – zm. 
Zarządzenie Nr 530/18 Prezydenta Miasta Szczecin).

181. IX/273/19 05.07.2019 nadania nazwy urzędowej ulicy 
w Szczecinie (ul. Przy Strumyku),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 13 sierpnia 2019r., poz. 
4318. Weszła w życie z dniem 28 sierpnia 2019r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina nowymi na-
zwami ul.Przy Strumyku. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę ulicy 
oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu 
tej uchwały. Numeracja porządkowa jest nadawana na 
bieżąco, na wniosek i zgodnie z zapotrzebowaniem właści-
cieli działek położonych przy przedmiotowej ulicy. Uchwała 
została przekazana do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.

182. IX/274/19 05.07.2019 nadania nazwy urzędowej ulicy 
w Szczecinie (ul. Szrenicka),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 13 sierpnia 2019r., poz. 
4319. Weszła w życie z dniem 28 sierpnia 2019r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina nową 
nazwą ul. Szrenicka. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę ulicy 
oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu 
tej uchwały. Numeracja porządkowa jest nadawana na 
bieżąco, na wniosek i zgodnie z zapotrzebowaniem właści-
cieli działek położonych przy przedmiotowej ulicy. Uchwała 
została przekazana do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.

183. IX/275/19 05.07.2019 nadania nazwy urzędowej ulicy 
w Szczecinie (ul. Nefrytowa),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 13 sierpnia 2019r., poz. 
4320. Weszła w życie z dniem 28 sierpnia 2019r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina nową 
nazwą ul. Nefrytowa. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę ulicy 
oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu 
tej uchwały. Dokonano zmiany części istniejącej numera-
cji porządkowej, pozostała jest nadawana na bieżąco, na 
wniosek i zgodnie z zapotrzebowaniem właścicieli działek 
położonych przy przedmiotowej ulicy. Uchwała została 
przekazana do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.
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184. IX/276/19 05.07.2019 nadania nazwy urzędowej ulicy 
w Szczecinie (ul. Sekretna),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 13 sierpnia 2019r., poz. 
4321. Weszła w życie z dniem 28 sierpnia 2019r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina nową 
nazwą ul. Sekretna. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę ulicy 
oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu 
tej uchwały. Dokonano zmiany części istniejącej numera-
cji porządkowej, pozostała jest nadawana na bieżąco, na 
wniosek i zgodnie z zapotrzebowaniem właścicieli działek 
położonych przy przedmiotowej ulicy. Uchwała została 
przekazana do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.

185. IX/277/19 05.07.2019 zmieniająca uchwałę w spra-
wie przyjęcia zasad korzystania 
z gminnych obiektów znajdują-
cych się w zarządzie jednostki 
budżetowej pn. „Miejski Ośrodek 
Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” 
oraz upoważnienia Prezydenta 
Miasta Szczecina do ustalania 
wysokości cen i opłat za korzy-
stanie z obiektów,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 sierpnia 2019r., 
poz. 4322. Przekazano do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi 
Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji.

186. IX/279/19 05.07.2019 skargi na Prezydenta Miasta 
Szczecin w zakresie załatwie-
nia wniosku,

Skarga została uznana za bezzasadną.

187. IX/280/19 05.07.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
powołania komisji stałych Rady 
Miasta Szczecin oraz ich skła-
dów osobowych,

Zmieniono składy osobowe w komisjach Rady Miasta Szcze-
cin.

188. IX/281/19 05.07.2019 skargi na bezczynność Dyrekto-
ra Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie,

Skarga została uznana za bezzasadną.

189. IX/282/19 05.07.2019 skargi na bezczynność Dyrekto-
ra Zakładu Usług Komunalnych 
w Szczecinie,

Wysłano odpowiedź do skarżącego w dniu 10 lipca 2019 
r. Skarga uznana została za bezzasadną.

190. IX/283/19 05.07.2019 skargi na działania Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej „Dom 
Kombatanta” w Szczecinie,

Wysłano odpowiedź do skarżącego w dniu 10 lipca 2019 
r. Skarga uznana została za bezzasadną.

191. IX/284/19 05.07.2019 nadania nazwy urzędowej parko-
wi w Szczecinie (Park im. Sprawie-
dliwych wśród Narodów Świata),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 13 sierpnia 2019r., poz. 
4323. Weszła w życie z dniem 28 sierpnia 2019r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecin nową 
nazwą Park im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 
Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie map przeglądowych 
i ewidencyjnych o nową nazwę parku oraz powiadomiono 
przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu tej uchwały. Z uwagi 
na charakter nazwy numeracja porządkowa nie będzie 
nadawana. Uchwała została przekazana do Zarządu Dróg 
Transportu Miejskiego.

192. IX/285/19 05.07.2019 zasięgnięcia informacji o kandy-
datach na ławników,

Przekazano do Komendanta Wojewódzkiego Policji.

193. IX/286/19 05.07.2019 pozostawienia bez dalszego bie-
gu zgłoszeń kandydatów na ław-
ników na kadencję lat 2020-2023,

Przekazana kandydatom na ławników, którzy nie spełnili 
wymogów formalnych.

194. IX/287/19 05.07.2019 zarządzenia wyborów do Rady 
Osiedla Pomorzany.

Wybory przeprowadzono w dniu 22 września 2019 r.
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195. X/291/19 10.09.2019 podwyższenia kapitału zakłado-
wego Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego „Prawobrzeże” 
Spółki z o.o. z siedzibą w Szcze-
cinie,

Uchwała zrealizowana w całości poprzez podjęcie w dniu 
13 września 2019 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Spółki Towarzystwo Budownictwa Społeczne-
go „Prawobrzeże” Sp. z o.o. Uchwały nr 37/2019 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Szczecinie Środki zostały przekazane. Datę należności 
określono na dzień 17 października 2019 r.

196. X/292/19 10.09.2019 pozbawienia części ulicy Alek-
sandra Fredry kategorii drogi 
gminnej poprzez wyłączenie jej 
z użytkowania,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 października 
2019r., poz. 5144.

197. X/293/19 10.09.2019 zmiany przebiegu ulicy Łowiec-
kiej zaliczonej do kategorii dróg 
gminnych na terenie Gminy Mia-
sto Szczecin,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 października 
2019r., poz. 5145. 

198. X/294/19 10.09.2019 pozbawienia kategorii dróg gmin-
nych odcinków ulicy Przyszłości 
oraz ulicy Pyrzyckiej na terenie 
Gminy Miasto Szczecin,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 października 
2019r., poz. 5146. 

199. X/295/19 10.09.2019 zaliczenia drogi łączącej ulicę Wa-
lecznych z ulicą Jasną w rejonie 
pętli tramwajowo-autobusowej 
„Turkusowa” do kategorii dróg 
powiatowych na terenie Gminy 
Miasto Szczecin,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 października 
2019r., poz. 5147. 

200. X/296/19 10.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na te-
renie Miasta Szczecin,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 17 października 2019r., 
poz. 5148. Apteki dyżurują według ustalonego rozkładu.

201. X/297/19 10.09.2019 wyrażenia zgody na podwyż-
szenie kapitału zakładowego 
Szczecińskiego Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego Spółki 
z o.o. z siedzibą w Szczecinie,

Uchwała zrealizowana w całości poprzez podjęcie w dniu 
13 września 2019 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego Sp. z o.o. Uchwały nr 26/2019 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą 
w Szczecinie Środki zostały przekazane. Datę należności 
określono na dzień 17 września 2019 r.

202. X/298/19 10.09.2019 zmiany uchwały dotyczącej wpro-
wadzenia świadczenia pieniężne-
go „Bon opiekuńczy” dla rodzin 
z dziećmi w wieku do lat 3,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 17 października 2019r., 
poz. 5149. Ponadto przekazana do realizacji Dyrektorowi 
Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie.

203. X/299/19 10.09.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego Ośrodka Do-
kształcania i Doskonalenia Za-
wodowego Nr 4 w Szczecinie, 
wchodzącego w skład Centrum 
Edukacji Ogrodniczej w Szczeci-
nie, w centrum kształcenia zawo-
dowego,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowy Ośrodek Do-
kształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 4 w Centrum 
Edukacji Ogrodniczej zmienił nazwę na Centrum Kształcenia 
Zawodowego nr 6 w Centrum Edukacji Ogrodniczej.  

204. X/300/19 10.09.2019 zamiaru likwidacji Centrum Kształ-
cenia Zawodowego nr 6 w Szcze-
cinie, wchodzącego w skład 
Centrum Edukacji Ogrodniczej 
w Szczecinie,

 Podjęta uchwała została przesłana do Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii w sprawie 
likwidacji placówki, o której mowa w treści uchwały. Kurator 
wydał opinię pozytywną, co umożliwiło Gminie Miasto Szcze-
cin podjęcie kolejnych działań związanych z przedmiotem 
sprawy.  Zgodnie z treścią uchwały o intencjach Gminy 
Miasto Szczecin zostali również poinformowani słuchacze 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywających się 
w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6 w Centrum Edu-
kacji Ogrodniczej.
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205. X/301/19 10.09.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego Ośrodka Do-
kształcania i Doskonalenia Za-
wodowego Nr 1 w Szczecinie, 
wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Rzemieślniczych w Szcze-
cinie, w centrum kształcenia za-
wodowego,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowy Ośrodek Do-
kształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 1 w Zespole 
Szkół Rzemieślniczych zmienił nazwę na Centrum Kształ-
cenia Zawodowego nr 1 w Zespole Szkół Rzemieślniczych. 

206. X/302/19 10.09.2019 stwierdzenia przekształcenia do-
tychczasowej placówki kształ-
cenia praktycznego pod nazwą 
„Centrum Kształcenia Praktycz-
nego w Szczecinie”, wchodzącej 
w skład Zespołu Szkół nr 8 im. 
Stanisława Staszica w Szczecinie, 
w centrum kształcenia zawodo-
wego,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Zespole Szkół nr 8 zmieniło nazwę na 
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 3 w Zespole Szkół nr 8. 

207. X/303/19 10.09.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego Ośrodka Do-
kształcania i Doskonalenia Za-
wodowego Nr 2 w Szczecinie, 
wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Elektryczno–Elektronicz-
nych im. prof. Maksymiliana 
Tytusa Hubera w Szczecinie, 
w centrum kształcenia zawodo-
wego,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowy Ośrodek Do-
kształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 2 w Zespołu 
Szkół Elektryczno–Elektronicznych zmienił nazwę na Centrum 
Kształcenia Zawodowego nr 4 w Zespole Szkół Elektrycz-
no–Elektronicznych. 

208. X/304/19 10.09.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego Ośrodka Do-
kształcania i Doskonalenia Zawo-
dowego Nr 5 w Szczecinie oraz 
dotychczasowej placówki kształ-
cenia praktycznego pod nazwą 
„Ośrodek Kształcenia Praktyczne-
go w Szczecinie”, wchodzących 
w skład Zachodniopomorskiego 
Centrum Edukacji Morskiej i Poli-
technicznej w Szczecinie, w cen-
trum kształcenia zawodowego,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowy Ośrodek Do-
kształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 5 oraz Ośrodek 
Kształcenia Praktycznego w Zachodniopomorskim Centrum 
Edukacji Morskiej i Politechnicznej zmieniły nazwę na Cen-
trum Kształcenia Zawodowego nr 5  w Zachodniopomorskim 
Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej. 

209. X/305/19 10.09.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego Ośrodka Do-
kształcania i Doskonalenia Zawo-
dowego Nr 6 w Szczecinie oraz 
dotychczasowej placówki kształ-
cenia praktycznego pod nazwą 
„Centrum Kształcenia Praktyczne-
go w Szczecinie”, wchodzących 
w skład Zespołu Szkół nr 6 im. 
Mikołaja Reja w Szczecinie, w cen-
trum kształcenia zawodowego,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowy Ośrodek Do-
kształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 6 oraz Ośrodek 
Kształcenia Praktycznego w Zachodniopomorskim Centrum 
Edukacji Morskiej i Politechnicznej zmieniły nazwę na Cen-
trum Kształcenia Zawodowego nr 5 
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Po-
litechnicznej. 

210. X/306/19 10.09.2019 wyrażenia zgody na zawarcie 
aneksu do porozumienia pomię-
dzy Wojewodą Zachodniopo-
morskim a Prezydentem Miasta 
Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. 
w sprawie powierzenia prowa-
dzenia spraw oraz wydawania 
decyzji administracyjnych,

Na podstawie uchwały w dniu 1 października 2019r. zawarto 
porozumienie pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim 
a Prezydentem Miasta Szczecin – publikacja w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 
22 listopada 2019 r., poz. 5968

211. X/309/19 10.09.2019 miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Golęci-
no – Rolna” w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 17 października 2019 r. 
poz. 5150. Na podstawie uchwały wydaje się w szczególności: 
wypisy i wyrysy z planu, decyzje, opinie i informacje.
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212. X/312/19 10.09.2019 uchylenia uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Cen-
trum – Plac Rodła” w Szczecinie,

Ogłoszono o uchyleniu uchwały w prasie miejscowej i na 
tablicy ogłoszeń.

213. X/315/19 10.09.2019 miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Że-
lechowa, Drzetowo - Grabowo, 
Stocznie” w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 17 października 2019 r. 
poz. 5151. Na podstawie uchwały wydaje się w szczególności: 
wypisy i wyrysy z planu, decyzje, opinie i informacje.

214. X/316/19 10.09.2019 zmian w budżecie Miasta Szcze-
cin na 2019 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 2019 
r. poz. 4676. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 389/19 
z dnia 11 września 2019 r. ustalono układ wykonawczy do 
podjętej przez Radę Miasta uchwały i przekazano do realizacji 
merytorycznym wydziałom/biurom, zgodnie z załącznikiem 
Nr 2, 4, 5 do w/wym. Zarządzenia.

215. X/317/19 10.09.2019 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Szczecin na 
2019 rok i lata następne

Kwoty zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały 
odpowiednio uwzględnione w Uchwale Nr VIII/316/19 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok.

216. X/318/19 10.09.2019 zmiany Wieloletniego Programu 
Rozwoju Szczecina na lata 2019-
2023,

Uchwała opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Realizowana jest przez Wydziały/Biura zgodnie z zapisa-
mi Uchwały.

217. X/319/19 10.09.2019 określenia zasad wnoszenia, co-
fania i zbywania udziałów i akcji 
przez Prezydenta Miasta Szczecin,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 17 października 2019 
r. poz. 5152. Uchwała została przekazana do stosowania 
przez jednostki organizacyjne Urzędu sprawujące nadzór 
merytoryczny nad Spółkami z udziałem Miasta. Zgodnie 
z § 3. 1. Uchwały Rady Miasta nr X/319/19 - Upoważnia się 
Prezydenta do wnoszenia do Spółek wkładów pieniężnych 
do wysokości kwot zabezpieczonych na ten cel w budżecie 
Gminy Miasto Szczecin na dany rok budżetowy.

218. X/320/19 10.09.2019 podwyższenia kapitału zakła-
dowego Spółki Szczecińskie 
Przedsiębiorstwo Autobusowe 
„Klonowica” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Szczecinie,

Uchwała zrealizowana w całości poprzez podjęcie w dniu 
26 września 2019 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobu-
sowe „Klonowica” Sp. z o.o. Uchwały nr 19/2019 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie 
Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Szczecinie

219. X/323/19 10.09.2019 przyjęcia od Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty zadania 
publicznego z zakresu administra-
cji rządowej,

Od dnia 1 września 2019 r. Miasto Szczecin przejęło zadania 
administracji rządowej związane z koordynowaniem orga-
nizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących 
pracownikami młodocianymi.

220. X/324/19 10.09.2019 rozwiązania Rady Osiedla Żele-
chowa,

Rada Osiedla została rozwiązana z dniem 10 września 2019 r.

221. X/325/19 10.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
diet oraz kosztów podróży rad-
nych Rady Miasta Szczecin,

Uchwała przekazana do realizacji w celu naliczania diet.

222. X/326/19 10.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
powołania komisji stałych Rady 
Miasta Szczecin oraz ich skła-
dów osobowych,

Zmieniono składy osobowe w komisjach Rady Miasta Szcze-
cin.

223. X/327/19 10.09.2019 skargi na działania Dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Szczecinie,

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi przekazano 
stronie skarżącej w dniu 13 września 2019r.

224. X/328/19 10.09.2019 skargi na działanie Prezydenta 
Miasta Szczecin w zakresie od-
mowy realizacji wniosku o wykup 
lokalu komunalnego,

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi przekazano 
stronie skarżącej w dniu 13 września 2019 r. Wydział Mieszkal-
nictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości przyjął 
skargę do wiadomości.
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225. X/329/19 10.09.2019 skargi na działania Dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Sportu Rekreacji 
i Rehabilitacji w Szczecinie,

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi przekazano 
stronie skarżącej w dniu 13 września 2019r.

226. X/330/19 10.09.2019 pozbawienia kategorii dróg gmin-
nych: placu Orła Białego, części 
ulicy Staromłyńskiej oraz części 
ulicy Koński Kierat poprzez wyłą-
czenie ich z użytkowania.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 października 
2019r., poz. 5154.

227. XI/331/19 22.10.2019 stawek podatku od nierucho-
mości,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia         30 października 
2019 r., poz. 5431. Stawki obowiązują od 1 stycznia 2020 r. 
i są uwzględniane w decyzjach o wysokości podatku od 
nieruchomości oraz deklaracjach.

228. XI/332/19 22.10.2019 podatku od środków transpor-
towych,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia         30 października 
2019 r., poz. 5432. Stawki obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

229. XI/333/19 22.10.2019 lokalnych standardów urba-
nistycznych na terenie Gminy 
Miasto Szczecin,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia          28 listopada 
2019 r. poz. 6068.

230. XI/334/19 22.10.2019 miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Dąbie 
– plaża 3” w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. poz. 
6087. Na podstawie uchwały wydaje się w szczególności: 
wypisy i wyrysy z planu, decyzje, opinie i informacje.

231. XI/337/19 22.10.2019 miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
„Świerczewo – Osiedle Przyjaźni” 
w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. poz. 
6088. Na podstawie uchwały wydaje się w szczególności: 
wypisy i wyrysy z planu, decyzje, opinie i informacje.

232. XI/338/19 22.10.2019 miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Pogod-
no – Somosierry 2” w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. poz. 
6090. Na podstawie uchwały wydaje się w szczególności: 
wypisy i wyrysy z planu, decyzje, opinie i informacje.

233. XI/339/19 22.10.2019 miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Nowe 
Miasto – Potulicka 6” w Szcze-
cinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. poz. 
6088. Na podstawie uchwały wydaje się w szczególności: 
wypisy i wyrysy z planu, decyzje, opinie i informacje.

234. XI/340/19 22.10.2019 utworzenia Domu Kultury „Krze-
mień”

Z dniem 1 stycznia 2020 r. utworzono Dom Kultury „Krzemień”.

235. XI/341/19 22.10.2019 nadania Statutu Domowi Kultury 
„Krzemień” 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. poz. 
6172.  Uchwała przekazana do jednostki celem stosowania.

236. XI/342/19 22.10.2019 przyjęcia Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego dla Gmi-
ny Miasto Szczecin na lata 2019-
2022,

Program jest realizowany, Prezydent Miasta Szczecin powołał 
Zespół ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego.

237. XI/343/19 22.10.2019 zmiany do uchwały w sprawie 
zmian w organizacji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 prowa-
dzonej przez jednostkę organi-
zacyjną Gminy Miasto Szczecin,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019 
r. poz. 6174. Jednocześnie Wojewoda Zachodniopomorski 
Rozstrzygnięciem Nadzorczym stwierdził częściową nieważ-
ność aktu Nr P-1.4131.621.2019.EM z dnia 27 listopada 2019 
r. poz. 6173 – opublikowany w dniu 28 listopada 2019 r.

238. XI/344/19 22.10.2019 zasad zbycia, wydzierżawiania, 
wynajmowania, oddawania 
w użytkowanie lub użyczenie 
aktywów trwałych samodziel-
nych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, dla których 
Gmina Miasto Szczecin jest pod-
miotem tworzącym,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. 
poz. 6091. Uchwała przekazana samodzielnym publicznym 
zakładom opieki zdrowotnej do realizacji.
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239. XI/345/19 22.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia - schroni-
sku dla osób bezdomnych oraz 
schronisku dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019 
r. – poz. 6092. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia 
– schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla 
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi odbywa się 
na zasadach wynikających z przedmiotowej uchwały.

240. XI/346/19 22.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Domowi Kultury 
„13 Muz” w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. 
poz. 6172. Uchwała przekazana instytucji celem stosowania.

241. XI/347/19 22.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Domowi Kultury 
„Słowianin” w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. 
poz. 6093. Uchwała przekazana instytucji celem stosowania.

242. XI/348/19 22.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Domowi Kultury 
„Klub Skolwin” w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. 
poz. 6095. Uchwała przekazana instytucji celem stosowania.

243. XI/349/19 22.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Miejskiemu 
Ośrodkowi Kultury w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. 
poz. 6096. Uchwała przekazana instytucji celem stosowania.

244. XI/350/19 22.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. poz. 
6097.  Uchwała przekazana instytucji celem stosowania.

245. XI/351/19 22.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Szczecińskiej 
Agencji Artystycznej,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. 
poz. 6098. Uchwała przekazana instytucji celem stosowania.

246. XI/352/19 22.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Teatrowi Lalek 
„Pleciuga” w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. 
poz. 6099. Uchwała przekazana instytucji celem stosowania.

247. XI/353/19 22.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Teatrowi Współ-
czesnemu w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. 
poz. 6100. Uchwała przekazana instytucji celem stosowania.

248. XI/354/19 22.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
utworzenia i nadania Statutu insty-
tucji kultury pod nazwą: „Trafosta-
cja Sztuki” w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. 
poz. 6101. Uchwała przekazana instytucji celem stosowania.

249. XI/355/19 22.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
utworzenia i nadania Statutu 
Muzeum Techniki i Komunikacji 
– Zajezdnia Sztuki w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. 
poz. 6102. Uchwała przekazana instytucji celem stosowania.

250. XI/356/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Skłodowskiej–Curie 
w Szczecinie w czteroletnie li-
ceum ogólnokształcące,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie I Li-
ceum Ogólnokształcące stało się czteroletnim liceum ogól-
nokształcącym. 

251. XI/358/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
III Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Szcze-
cinie w czteroletnie liceum ogól-
nokształcące,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie III 
Liceum Ogólnokształcące stało się czteroletnim liceum 
ogólnokształcącym. 

252. XI/359/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
IV Liceum Ogólnokształcącego 
im. Bolesława Prusa w Szczeci-
nie w czteroletnie liceum ogól-
nokształcące,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie IV 
Liceum Ogólnokształcące stało się czteroletnim liceum 
ogólnokształcącym. 
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253. XI/360/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego Mi-
strzostwa Sportowego w Szcze-
cinie, wchodzącego w skład 
Centrum Mistrzostwa Sportowe-
go w Szczecinie, w czteroletnie 
liceum ogólnokształcące mistrzo-
stwa sportowego,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie Liceum 
Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Centrum 
Mistrzostwa Sportowego stało się czteroletnim liceum ogól-
nokształcącym mistrzostwa sportowego. 

254. XI/361/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego 
z Oddziałami Integracyjnymi 
w Szczecinie w czteroletnie li-
ceum ogólnokształcące z od-
działami integracyjnymi,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie Li-
ceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi stało 
się czteroletnim liceum ogólnokształcącym z oddziałami 
integracyjnymi. 

255. XI/362/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletnie-
go Liceum Ogólnokształcące-
go z Oddziałami Sportowymi 
w Szczecinie, wchodzącego 
w skład Centrum Kształcenia 
Sportowego w Szczecinie, w czte-
roletnie liceum ogólnokształcące 
z oddziałami sportowymi,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi w Centrum 
Kształcenia Sportowego stało się czteroletnim liceum ogól-
nokształcącym z oddziałami sportowymi. 

256. XI/363/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia do-
tychczasowego trzyletniego VI 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Czarnieckiego w Szcze-
cinie w czteroletnie liceum ogól-
nokształcące,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie VI 
Liceum Ogólnokształcące stało się czteroletnim liceum 
ogólnokształcącym. 

257. XI/364/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
VII Liceum Ogólnokształcącego 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskie-
go w Szczecinie w czteroletnie 
liceum ogólnokształcące,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie VII 
Liceum Ogólnokształcące stało się czteroletnim liceum 
ogólnokształcącym. 

258. XI/365/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia do-
tychczasowego trzyletniego VIII 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Olimpijczyków Polskich w Szcze-
cinie, wchodzącego w skład Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
nr 9 w Szczecinie, w czteroletnie 
liceum ogólnokształcące,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie VIII 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 9 stało się czteroletnim liceum ogólnokształcącym. 

259. XI/366/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
XI Liceum Ogólnokształcącego 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
w Szczecinie, wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 4 w Szczecinie, 
w czteroletnie liceum ogólno-
kształcące z oddziałami dwuję-
zycznymi,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie XI 
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 stało się czterolet-
nim liceum ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi. 

260. XI/367/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
XII Liceum Ogólnokształcące-
go w Szczecinie, wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Sporto-
wych im. Sportowców Ziemi 
Szczecińskiej w Szczecinie, 
w czteroletnie liceum ogólno-
kształcące,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie XII 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Sportowych 
stało się czteroletnim liceum ogólnokształcącym.
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261. XI/368/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
XIII Liceum Ogólnokształcące-
go w Szczecinie, wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 7 w Szczecinie, 
w czteroletnie liceum ogólno-
kształcące,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie XIII 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 7 stało się czteroletnim liceum ogólnokształcącym.

262. XI/369/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
XVI Liceum Ogólnokształcące-
go w Szczecinie w czteroletnie 
liceum ogólnokształcące,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie XVI 
Liceum Ogólnokształcące stało się czteroletnim liceum 
ogólnokształcącym. 

263. XI/370/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych nr 2 Szczecinie, 
wchodzącego w skład Zachod-
niopomorskiego Centrum Edu-
kacji Morskiej i Politechnicznej 
w Szczecinie, w czteroletnie li-
ceum ogólnokształcące dla do-
rosłych,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zachodniopomorskim 
Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej stało się cztero-
letnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

264. XI/371/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
XXIV Liceum Ogólnokształcące-
go Specjalnego w Szczecinie, 
wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Szpitalnych w Szczecinie, 
w czteroletnie liceum ogólno-
kształcące specjalne,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie XXIV 
Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Zespole Szkół Szpi-
talnych stało się czteroletnim liceum ogólnokształcącym. 

265. XI/372/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
XXVI Liceum Ogólnokształcące-
go Specjalnego dla Słabosłyszą-
cych w Szczecinie, wchodzącego 
w skład Specjalnego Ośrodka 
Szkolno–Wychowawczego 
dla Dzieci Słabosłyszących im. 
Juliana Tuwima w Szczecinie, 
w czteroletnie liceum ogólno-
kształcące specjalne,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie XXVI 
Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Słabosłyszących 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci 
Słabosłyszących stało się czteroletnim liceum ogólnokształ-
cącym dla słabosłyszących. 

266. XI/373/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia do-
tychczasowego czteroletniego 
Technikum Elektryczno–Elektro-
nicznego w Szczecinie, wcho-
dzącego w skład Zespołu Szkół 
Elektryczno–Elektronicznych im. 
prof. Maksymiliana Tytusa Hubera 
w Szczecinie, w pięcioletnie tech-
nikum,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie 
Technikum Elektryczno-Elektroniczne w Zespole Szkól 
Elektryczno-Elektronicznych stało się pięcioletnim technikum. 

267. XI/374/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletnie-
go Technikum Ekonomicznego 
im. rotmistrza Witolda Pileckiego 
w Szczecinie w pięcioletnie tech-
nikum,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie 
Technikum Ekonomiczne stało się pięcioletnim technikum. 

268. XI/375/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia do-
tychczasowego czteroletniego 
Technikum Energetyczno–Trans-
portowego w Szczecinie, wcho-
dzącego w skład Zespołu Szkół nr 
4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, 
w pięcioletnie technikum,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie 
Technikum Energetyczno-Transportowe w Zespole Szkół 
nr 4 stało się pięcioletnim technikum. 
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269. XI/376/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia do-
tychczasowego czteroletniego 
Technikum Gastronomiczno–Ho-
telarskiego w Szczecinie, wcho-
dzącego w skład Zespołu Szkół nr 
6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, 
w pięcioletnie technikum,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie 
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w Zespole Szkół 
nr 6 stało się pięcioletnim technikum. 

270. XI/377/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia do-
tychczasowego czteroletniego 
Technikum Kształtowania Środo-
wiska w Szczecinie, wchodzące-
go w skład Zespołu Szkół nr 2 im. 
Władysława Orkana w Szczecinie, 
w pięcioletnie technikum,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie 
Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół nr 
2 stało się pięcioletnim technikum. 

271. XI/378/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia do-
tychczasowego czteroletniego 
Technikum Łączności w Szczeci-
nie, wchodzącego w skład Zespo-
łu Szkół Łączności w Szczecinie, 
w pięcioletnie technikum,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie 
Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności stało się 
pięcioletnim technikum. 

272. XI/379/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czterolet-
niego Technikum Morskiego 
i Politechnicznego w Szczecinie, 
wchodzącego w skład Zachod-
niopomorskiego Centrum Edu-
kacji Morskiej i Politechnicznej 
w Szczecinie, w pięcioletnie tech-
nikum,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie 
Technikum Morskie i Politechniczne      w Zachodniopomor-
skim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej stało się 
pięcioletnim technikum. 

273. XI/380/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletnie-
go Technikum Ogrodniczego 
w Szczecinie, wchodzącego 
w skład Centrum Edukacji Ogrod-
niczej w Szczecinie, w pięciolet-
nie technikum,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie 
Technikum Ogrodnicze w Centrum Edukacji Ogrodniczej 
stało się pięcioletnim technikum. 

274. XI/381/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia do-
tychczasowego czteroletniego 
Technikum Organizacji i Zarzą-
dzania w Szczecinie, wchodzące-
go w skład Zespołu Szkół nr 8 im. 
Stanisława Staszica w Szczecinie, 
w pięcioletnie technikum,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie 
Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 
stało się pięcioletnim technikum. 

275. XI/382/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia do-
tychczasowego czteroletniego 
Technikum Samochodowego 
w Szczecinie, wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Samocho-
dowych w Szczecinie, w pięcio-
letnie technikum,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie 
Technikum Samochodowe w Zespole Szkół Samochodo-
wych stało się pięcioletnim technikum. 

276. XI/383/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia do-
tychczasowego czteroletniego 
Technikum Technologii Cyfro-
wych w Szczecinie w pięciolet-
nie technikum,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie 
Technikum Technologii Cyfrowych w stało się pięcioletnim 
technikum. 

277. XI/384/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletnie-
go Technikum Zawodowego nr 
1 w Szczecinie, wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Budow-
lanych im. Kazimierza Wielkiego 
w Szczecinie, w pięcioletnie tech-
nikum,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie 
Technikum Zawodowe nr 1 w ZS Budowlanych stało się 
pięcioletnim technikum.
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278. XI/385/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia do-
tychczasowego Zespołu Szkół Nr 
5 im. Józefa Wybickiego w Szcze-
cinie w czteroletnie liceum ogól-
nokształcące,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowy Zespół Szkół nr 
5 stał się czteroletnim liceum ogólnokształcącym. 

279. XI/386/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Nr 
1 w Szczecinie w czteroletnie 
liceum ogólnokształcące z od-
działami dwujęzycznymi,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowy Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 stał się czteroletnim liceum ogól-
nokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi. 

280. XI/387/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Nr 
2 w Szczecinie w czteroletnie 
liceum ogólnokształcące z od-
działami dwujęzycznymi,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowy Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 stał się czteroletnim liceum ogól-
nokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi. 

281. XI/388/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Nr 
6 w Szczecinie w czteroletnie 
liceum ogólnokształcące z od-
działami dwujęzycznymi,

 Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowy Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 6 stał się czteroletnim liceum ogól-
nokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi. 

282. XI/390/19 22.10.2019 przekazania do prowadzenia 
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi szkół, wchodzących w skład 
Centrum Edukacji Ogrodniczej 
w Szczecinie,

28 stycznia 2020 roku podpisane zostało porozumienie mię-
dzy Miastem Szczecin a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie przekazania Centrum Edukacji Ogrodniczej do 
dalszego prowadzenia. Porozumienie opublikowane w \
dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskie-
go z dnia 5 lutego 2020 r. – poz. 726.

283. XI/392/19 22.10.2019 wyrażenia zgody na oddanie 
w użytkowanie wieczyste w dro-
dze bezprzetragowej gminnej nie-
ruchomości gruntowej położonej 
w Szczecinie przy ul. Unii Lubel-
skiej -ul. Jerzego Zimowskiego na 
rzecz Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie,

Umowa notarialna została zawarta w dniu 19 grudnia 2019 
r. (Rep. A nr 6831/2019)

284. XI/394/19 22.10.2019 wyrażenia zgody na udzielnie bo-
nifikaty od ceny netto nierucho-
mości gruntowej sprzedawanej 
w trybie bezprzetargowym na 
poprawienie warunków zago-
spodarowania nieruchomości 
przyległej, położonej w Szczecinie 
przy ul. Działkowej 21,

Umowa notarialna została zawarta w dniu 20 grudnia 2019 
r. (Rep. A nr 4656/2019) 

285. XI/397/19 22.10.2019 uzgodnienia zakresu prac pielę-
gnacyjnych na pomniku przyrody,

Prace wykonano zgodnie z uzgodnionym zakresem - protokół 
odbioru prac z dnia 28 października 2019 r.

286. XI/399/19 22.10.2019 nadania nazwy urzędowej ulicy 
w Szczecinie (ul. Ofiar Grudnia 
1970 r.),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019r., poz. 
6103. Weszła w życie z dniem 13 grudnia 2019r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony spis 
nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina nową nazwą 
ul. Ofiar Grudnia 1970r. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę ulicy 
oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu 
tej uchwały. Numeracja porządkowa będzie nadawana na 
bieżąco, na wniosek i zgodnie z zapotrzebowaniem właści-
cieli działek położonych przy przedmiotowej ulicy. Uchwała 
przekazana do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
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287. XI/400/19 22.10.2019 nadania nazwy urzędowej parko-
wi w Szczecinie (park im. Fryde-
ryka Chopina),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019r., poz. 
6104. Weszła w życie z dniem 13 grudnia 2019r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony spis 
nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecin nową nazwą park 
im. Fryderyka Chopina. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę parku 
oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o pod-
jęciu tej uchwały. Z uwagi na charakter nazwy numeracja 
porządkowa nie będzie nadawana. Uchwała przekazana 
do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

288. XI/401/19 22.10.2019 nadania nazwy urzędowej dla 
skweru w Szczecinie (skwer Fi-
lipinek),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019r., poz. 
6105. Weszła w życie z dniem 13 grudnia 2019r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecin nową 
nazwą skwer Filipinek. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę parku 
oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o pod-
jęciu tej uchwały. Z uwagi na charakter nazwy numeracja 
porządkowa nie będzie nadawana. Uchwała przekazana 
do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

289. XI/402/19 22.10.2019 nadania nazwy urzędowej ulicy 
w Szczecinie (ul. Krajobrazowa),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019r., poz. 
6106. Weszła w życie z dniem 13 grudnia 2019r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina nową 
nazwą ul. Krajobrazowa. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę ulicy 
oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu 
tej uchwały. Numeracja porządkowa będzie nadawana na 
bieżąco, na wniosek i zgodnie z zapotrzebowaniem właści-
cieli działek położonych przy przedmiotowej ulicy. Uchwała 
przekazana do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

290. XI/403/19 22.10.2019 nadania nazwy urzędowej ulicy 
w Szczecinie (ul. Gazdy),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019r., poz. 
6107. Weszła w życie z dniem 13 grudnia 2019r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina nową 
nazwą ul. Gazdy. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie map 
przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę ulicy oraz 
powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu tej 
uchwały. Numeracja porządkowa jest nadawana na bieżąco, 
na wniosek i zgodnie z zapotrzebowaniem właścicieli działek 
położonych przy przedmiotowej ulicy. Uchwała przekazana 
do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

291. XI/404/19 22.10.2019 pozostawienia bez dalszego 
biegu zgłoszeń kandydatów 
na ławników na kadencję lat 
2020¬2023,

Przekazana kandydatowi na ławnika, który nie spełnił wy-
mogów formalnych.

292. XI/405/19 22.10.2019 pozostawienia bez dalszego 
biegu zgłoszeń kandydatów 
na ławników na kadencję lat 
2020¬2023,

Przekazana kandydatowi na ławnika, który nie spełnił wy-
mogów formalnych.

293. XI/406/19 22.10.2019 uchwałę w sprawie powołania 
komisji stałych Rady Miasta Szcze-
cin oraz ich składów osobowych,

Zmieniono składy osobowe w komisjach Rady Miasta Szcze-
cin.

294. XI/407/19 22.10.2019 wyboru ławników do sądu okrę-
gowego oraz do sądów rejono-
wych w Szczecinie na kadencje 
lat 2020-2023.

Uchwała przekazana Prezesowi Sądu Okręgowego.
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295. XII/408/19 26.11.2019 zmian w budżecie Miasta Szcze-
cin na 2019 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 grudnia 2019 
r. – poz. 6272. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 502/19 
z dnia 27 listopada 2019 r. ustalono układ wykonawczy do 
podjętej przez Radę Miasta uchwały i przekazano do realizacji 
merytorycznym wydziałom/biurom, zgodnie z załącznikiem 
Nr 2,4,5 do w/wym. Zarządzenia.

296. XII/409/19 26.11.2019 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Szczecin na 
2019 rok i lata następne

Kwoty zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały 
odpowiednio uwzględnione w Uchwale Nr XII/408/19 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok.

297. XII/410/19 26.11.2019 zmiany Wieloletniego Programu 
Rozwoju Szczecina na lata 2019-
2023,

Uchwała opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Realizowana jest przez Wydziały/Biura zgodnie z zapisa-
mi Uchwały.

298. XII/411/19 26.11.2019 budżetu Miasta na 2020 rok Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 grudnia 2019 
r. – poz. 6273. Do uchwalonego na 2020 r. budżetu Miasta 
opracowano układ wykonawczy zatwierdzony przez Prezy-
denta Miasta Zarządzeniem Nr 2/20 z dnia 2 stycznia 2020 
r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego.

299. XII/412/19 26.11.2019 uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Szczecin

Kwoty zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zosta-
ły odpowiednio uwzględnione w Uchwale Nr XII/411/19 
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Miasta na 2020 rok.

300. XII/413/19 26.11.2019 uchwalenia Wieloletniego Pro-
gramu Rozwoju Szczecina na lata 
2020-2024,

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Realizowana jest przez Wydziały/Biura zgodnie 
z zapisami Uchwały.

301. XII/414/19 26.11.2019 udzielenia z budżetu Miasta 
Szczecin pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej Powia-
towi Polickiemu,

W związku z wykonaniem przedmiotowej uchwały w dniu 
27 listopada 2019 r. zawarto umowę dotacji nr WZP-
-III.032.157.2019.BK (CRU 19/0005113) dotyczącą budowy 
miasteczka ruchu drogowego na terenie Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnospraw-
nych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach przy 
ulicy Korczaka 53. W dniu 29 listopada 2019 r. przekazano 
do Powiatu Polickiego dotację celową w wysokości 50 
000,00 zł. W dniu 20 stycznia 2020 r. nastąpiło rozliczenie 
przekazanej dotacji przez dysponenta środków.

302. XII/415/19 26.11.2019 wyboru podmiotu uprawnionego 
do ustawowego badania spra-
wozdania finansowego Gminy 
Miasto Szczecin za okres od 01 
stycznia 2019 r. do 31 grudnia 
2019 r. i za okres od 01 stycznia 
2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,

Wybrano firmę POL-TAX 2 z Warszawy Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie 03-982 przy ul. Bora Komorowskiego 56c lok.91.

303. XII/419/19 26.11.2019 wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej poło-
żonej w Szczecinie przy ul. Go-
plańskiej, sprzedawanej w drodze 
bezprzetargowej na rzecz jej użyt-
kowników wieczystych będących 
osobami fizycznymi,

Umowa notarialna została zawarta w dniu 10 lutego 2020 
r. (Rep. A nr 633/2020)

304. XII/420/19 26.11.2019 ustalenia opłat za usuwanie 
i przechowywanie statków lub 
innych obiektów pływających 
w roku 2020,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 stycznia 2020 
r. - poz. 29. Opłaty pobiera Żegluga Szczecińska - spółka 
realizująca zadanie usuwania statków  i prowadzenie przy-
stani strzeżonego.
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305. XII/421/19 26.11.2019 ustalenia na rok 2020 opłat za 
usuwanie i przechowywanie 
pojazdów usuniętych z dróg na 
parkingach strzeżonych oraz 
kosztów powstałych w wyniku 
wydania dyspozycji usunięcia, 
a następnie odstąpienia od usu-
nięcia pojazdu,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 stycznia 2020 
r. - poz. 30. Opłaty pobiera Zarząd Dróg i Transportu Miej-
skiego - jednostka realizująca zadanie usuwania pojazdów 
i prowadzenia parkingu strzeżonego.

306. XII/422/19 26.11.2019 stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
II Liceum Ogólnokształcącego im. 
Mieszka I w Szczecinie w cztero-
letnie liceum ogólnokształcące,

Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie II 
Liceum Ogólnokształcące stało się czteroletnim liceum ogól-
nokształcącym.

307. XII/423/19 26.11.2019 stwierdzenia zakończenia działal-
ności Gimnazjum Sportowego Nr 
1 w Zachodniopomorskim Cen-
trum Edukacji Morskiej i Politech-
nicznej w Szczecinie,

Z dniem 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe Gimnazjum 
Sportowe Nr 1 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji 
Morskiej i Politechnicznej zakończyło działalność.

308. XII/424/19 26.11.2019 o zmianie Uchwały Nr 
XVIII/498/12 Rady Miasta Szcze-
cin z dnia 23 kwietnia 2012 r. 
w sprawie 1. likwidacji szkół 
wchodzących w skład Zespołu 
Szkół Technicznych i Morskich 
w Szczecinie, ul. Willowa 2/4, 2. 
przeniesienia kształcenia w okre-
ślonych zawodach z Zespołu 
Szkół Technicznych i Morskich 
w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 do 
Technikum Morskiego i Politech-
nicznego przy Zachodniopomor-
skim Centrum Edukacyjnym im. 
prof. H. Mierzejewskiego w Szcze-
cinie, ul. Hoża 6, 3. stopniowej 
likwidacji I Uzupełniającego Li-
ceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych wchodzącego w skład 
Zachodniopomorskiego Centrum 
Edukacyjnego im. prof. H. Mie-
rzejewskiego w Szczecinie, ul. 
Hoża 6, 4. rozwiązania Zespołu 
Szkół Technicznych i Morskich 
w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 oraz 
Zachodniopomorskiego Centrum 
Edukacyjnego im. prof. H. Mie-
rzejewskiego w Szczecinie, ul. 
Hoża 6, 5. utworzenia Zachod-
niopomorskiego Centrum Edu-
kacji Morskiej i Politechnicznej 
w Szczecinie, ul. Hoża 6,

Uchwała stanowi „nowy” akt założycielski Zachodniopomor-
skiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, w którym 
zostały uwzględnione wszystkie zmiany organizacyjne, 
jakie zaszły od momentu utworzenia Zachodniopomor-
skiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej do dnia 
1 września 2019 r. 

309. XII/425/19 26.11.2019 o zmianie Uchwały Nr 
XLIX/1029/02 Rady Miasta 
Szczecina z dnia 25 lutego 2002 
r. w sprawie przekształcenia szkół 
ponadpodstawowych, zmiany 
organizacji oraz zmiany nazwy 
Zespołu Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Reja w Szczecinie,

Uchwała stanowi „nowy” akt założycielski Zespołu Szkół 
nr 6, w którym zostały uwzględnione wszystkie zmiany 
organizacyjne wewnątrz ww. zespołu szkół, jakie zaszły od 
momentu utworzenia Zespołu Szkół nr 6 (dawnej Zespołu 
Szkół Gastronomicznych) do dnia 1 września 2019 r.

310. XII/426/19 26.11.2019 o zmianie Uchwały Nr 
XLIX/1027/02 Rady Miasta 
Szczecina z dnia 25 lutego 2002 
r. w sprawie likwidacji i przekształ-
cenia szkół ponadpodstawowych 
oraz zmian organizacji w Zespole 
Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. 
Stanisława Staszica w Szczecinie,

 Uchwała stanowi „nowy” akt założycielski Zespołu Szkół 
nr 8, w którym zostały uwzględnione wszystkie zmiany or-
ganizacyjne, jakie zaszły od momentu utworzenia Zespołu 
Szkół nr 8 (dawnej Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2) do 
dnia 1 września 2019 r.
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311. XII/427/19 26.11.2019 o zmianie Uchwały Nr 
XLIX/1028/02 z dnia 25 lutego 
2002 r. w sprawie przekształcenia 
szkół ponadpodstawowych w Ze-
spole Szkół Elektryczno–Elektro-
nicznych im. prof. M.T. Hubera 
w Szczecinie,

Uchwała stanowi „nowy” akt założycielski Zespołu Szkół 
Elektryczno–Elektronicznych, w którym zostały uwzględnione 
wszystkie zmiany organizacyjne, jakie zaszły od momentu 
utworzenia Zespołu Szkół Elektryczno–Elektronicznych do 
dnia 1 września 2019 r.

312. XII/428/19 26.11.2019 o zmianie Uchwały Nr 
XLIX/1019/02 Rady Miasta 
Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. 
w sprawie przekształcenia szkoły 
ponadpodstawowej, założenia 
szkoły ponadgimnazjalnej oraz 
zmiany nazwy i organizacji Wo-
jewódzkiego Ośrodka Dokształ-
cania Zawodowego i Szkoły 
Rzemiosł w Szczecinie,

Uchwała stanowi „nowy” akt założycielski Zespołu Szkół 
Rzemieślniczych, w którym zostały uwzględnione wszystkie 
zmiany organizacyjne, jakie zaszły od momentu utworzenia 
Zespołu Szkół Rzemieślniczych (dawnej Wojewódzkiego 
Ośrodka Dokształcania Zawodowego i Szkoły Rzemiosł) 
do dnia 1 września 2019 r.

313. XII/429/19 26.11.2019 przyjęcia aneksu nr 1 do umowy 
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o prowadzeniu jako 
wspólnej instytucji kultury Filhar-
monii im. Mieczysława Karłowicza 
w Szczecinie,

Aneks nr 1 do umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury 
Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie został 
podpisany w dniu 18 grudnia 2019 r. 

314. XII/430/19 26.11.2019 ustalenia kwoty dotacji przy-
padającej na jedną osobę bę-
dącą uczestnikiem Centrum 
Integracji Społecznej w Szczeci-
nie w 2020 r.,

Na podstawie podjętej uchwały Prezydent Miasta Szczecin 
ogłosił Otwarty Konkurs Ofert, na który wpłynęła jedna oferta 
i z wybranym Zleceniobiorcą tj. Stowarzyszeniem SOS dla 
Rodziny w dniu 2 stycznia 2020 roku została zawarta umowa 
nr CRU 19/0000026 na realizację zadania publicznego pn. 
Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej.

315. XII/431/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
zmian w organizacji instytucjonal-
nej pieczy zastępczej w Szcze-
cinie,

Uchwałę przekazano do jednostki celem realizacji

316. XII/432/19 26.11.2019 zmiany uchwały dotyczącej wpro-
wadzenia świadczenia pieniężne-
go „Bon opiekuńczy” dla rodzin 
z dziećmi w wieku do lat 3,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego w dniu 2 stycznia 2020 r. poz. 
32. Treść uchwały przekazano do realizacji Szczecińskiemu 
Centrum Świadczeń w Szczecinie.

317. XII/433/19 26.11.2019 miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Golęci-
no - Pokoju” 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 2 stycznia 2020 r. poz. 33.
Na podstawie uchwały wydaje się w szczególności: wypisy 
i wyrysy z planu, decyzje, opinie i informacje.

318. XII/434/19 26.11.2019 miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
„Krzekowo – Żyzna – Szeroka 2” 
w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 stycznia 2020 r. 
poz. 34. Na podstawie uchwały wydaje się w szczególności: 
wypisy i wyrysy z planu, decyzje, opinie i informacje.

319. XII/435/19 26.11.2019 miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Warsze-
wo 5” w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia         poz. 37. Na 
podstawie uchwały wydaje się w szczególności: wypisy 
i wyrysy z planu, decyzje, opinie i informacje.

320. XII/437/19 26.11.2019 nadania nazwy urzędowej ulicy 
w Szczecinie (ul. Mimozy),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 2 stycznia 2020r., poz. 
39. Weszła w życie z dniem 17 stycznia 2020r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina nową 
nazwą ul. ul. Mimozy. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę ulicy 
oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu 
tej uchwały. Numeracja porządkowa będzie nadawana na 
bieżąco, na wniosek i zgodnie z zapotrzebowaniem właści-
cieli działek położonych przy przedmiotowej ulicy. Uchwała 
przekazana do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
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321. XII/438/19 26.11.2019 nadania nazwy urzędowej par-
kowi w Szczecinie (park Dobro-
sąsiedzki),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 2 stycznia 2020r., poz. 
41. Weszła w życie z dniem 17 stycznia 2020r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecin nową nazwą 
park Dobrosąsiedzki. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę parku 
oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o pod-
jęciu tej uchwały. Z uwagi na charakter nazwy numeracja 
porządkowa nie będzie nadawana. Uchwała przekazana 
do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

322. XII/439/19 26.11.2019 rozpatrzenia wniosku w zakresie 
zmiany Uchwały Nr XVII/479/12 
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 
marca 2012 roku w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsul-
tacji społecznych,

Rozpatrzenie wniosku w zakresie zmiany Uchwały Nr 
XVII/479/12 odbyło się w dniu 21 października 2019 roku 
na Komisji ds. Skarg, Wniosków   i Petycji. Komisja po zapo-
znaniu się z argumentacją wskazaną we wniosku, posta-
nowiła zawnioskować o jego oddalenie. Wniosek uznano 
za bezzasadny.

323. XII/440/19 26.11.2019 zmieniającą uchwałę w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty i ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 grudnia 2019 
r., poz. 6274. Do właścicieli nieruchomości wysłane zosta-
ły zawiadomienia informujące o nowej wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała 
obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. do czasu uchylenia lub 
zmiany uchwały. 

324. XII/441/19 26.11.2019 przyznania dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku ujętym w gminnej 
ewidencji zabytków,

Środki finansowe zostały przekazane beneficjentowi. Prace 
zostały zakończone, sprawozdanie z wykonania prac objętych 
dotacją zostało złożone w terminie.

325. XII/443/19 26.11.2019 zasad wynajmowania lokali oraz 
pomieszczeń tymczasowych 
wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu Gminy Mia-
sto Szczecin,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2019r., 
poz. 7031. Uchwała przekazana do realizacji jednostkom 
zarządzającym zasobem mieszkaniowym Gminy.

326. XII/445/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia zadań dotyczących re-
habilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych i wy-
sokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczo-
nych na te zadania w roku 2019,

Treść uchwały przekazano do jednostek realizujących za-
dania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych, tj. do Powiatowego Urzędu Pracy i Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

327. XII/446/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
statutu Domu Pomocy Społecz-
nej, Szczecin ul. Wł. Broniewskie-
go 4/6,

Uchwała przekazana do jednostki celem realizacji

328. XII/447/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia - schroni-
sku dla osób bezdomnych oraz 
schronisku dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 2 stycznia 2020r., poz. 
42. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku 
dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdom-
nych z usługami opiekuńczymi odbywa się na zasadach 
wynikających z przedmiotowej uchwały.

329. XII/448/19 26.11.2019 zmiany do uchwały w sprawie 
zmian w organizacji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 prowa-
dzonej przez jednostkę organi-
zacyjną Gminy Miasto Szczecin,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 06.12.2019 r. poz. 
6428. Uchwała przekazana do jednostki Zespół Żłobków 
Miejskich celem realizacji.

330. XII/449/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Filharmonii im. 
Mieczysława Karłowicza w Szcze-
cinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 stycznia 2020r., 
poz. 44. Została przekazana instytucji celem stosowania.
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331. XII/450/19 26.11.2019 przyjęcia zasad korzystania 
z gminnych obiektów sportowych 
znajdujących się w zarządzie Miej-
skiego Ośrodka Sportu Rekreacji 
i Rehabilitacji w Szczecinie oraz 
upoważnienia Prezydenta Miasta 
Szczecin do ustalenia wysokości 
cen i opłat za korzystanie z obiek-
tów,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 2 stycznia 2020r., poz. 1. 
Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciem nadzor-
czym z dnia 23 grudnia 2019 r., znak: P-1.41331.743.2019.
EM, stwierdził nieważność pkt 6 Załącznika do uchwały Nr 
XII/450/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26listopada 2019r. 
w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiek-
tów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego 
Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz 
upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do ustalenia 
wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów.

332. XII/451/19 26.11.2019 nadania nazwy urzędowej ulicy 
w Szczecinie (ul. Leśne Ogrody),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 2 stycznia 2020r., poz. 
45. Weszła w życie z dniem 17 stycznia 2020r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecin nową na-
zwą ul. Leśne Ogrody. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę ulicy 
oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu 
tej uchwały. Numeracja porządkowa będzie nadawana na 
bieżąco, na wniosek i zgodnie z zapotrzebowaniem właści-
cieli działek położonych przy przedmiotowej ulicy. Uchwała 
przekazana do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

333. XII/452/19 26.11.2019 nadania nazwy urzędowej ulicy 
w Szczecinie (ul. Przyjazna),

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 2 stycznia 2020r., poz. 
46. Weszła w życie z dniem 17 stycznia 2020r. Uzupełniono 
Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów oraz prowadzony 
spis nazw urzędowych ulic i placów m. Szczecina nową 
nazwą ul. Przyjazna. Wystąpiono do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o uzupełnienie 
map przeglądowych i ewidencyjnych o nową nazwę ulicy 
oraz powiadomiono przedsiębiorstwa branżowe o podjęciu 
tej uchwały. Numeracja porządkowa będzie nadawana na 
bieżąco, na wniosek i zgodnie z zapotrzebowaniem właści-
cieli działek położonych przy przedmiotowej ulicy. Uchwała 
przekazana do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

334. XII/453/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
powołania komisji stałych Rady 
Miasta Szczecin oraz ich skła-
dów osobowych.

Zmieniono składy osobowe w komisjach Rady Miasta Szcze-
cin.

335. XIII/454/19 18.12.2019 opłat za usługi przewozowe lo-
kalnego transportu zbiorowego 
organizowanego przez Gminę 
Miasto Szczecin, określenia osób 
uprawnionych do korzystania 
z bezpłatnych i ulgowych prze-
jazdów oraz zasad taryfowych,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 23 stycznia 2020r. – poz. 
519. Uchwała przekazana do Zarządu Dróg i Transportu 
Miejskiego celem realizacji.

336. XIII/457/19 18.12.2019 miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
„Warszewo – Rafy Koralowej” 
w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 stycznia 2020r., 
poz. 521.

337. XIII/458/19 18.12.2019 wyrażenia zgody na udzielnie bo-
nifikaty od ceny netto nierucho-
mości gruntowej sprzedawanej 
w trybie bezprzetargowym na 
poprawienie warunków zago-
spodarowania nieruchomości 
przyległej, położonej w Szczecinie 
przy ul. Stawnej 12,

Umowa notarialna została zawarta w dniu 7 lutego 2020 r. 
(Rep. A nr 1356/2020)

338. XIII/459/19 18.12.2019 odmowy uwzględnienia wezwa-
nia do usunięcia naruszenia pra-
wa,

Poinformowano strony postępowania o sposobie załatwie-
nia wezwania.
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339. XIII/460/19 18.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia zasad udzielania do-
tacji celowych z budżetu Miasta 
Szczecin na zadania służące 
ochronie powietrza na terenie 
Gminy Miasto Szczecin, pole-
gające na zmianie ogrzewania 
węglowego na proekologiczne,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 grudnia 2019r., 
poz. 6867. Obecnie wykorzystano pulę środków na dotacje 
w 2019 r. Ogłoszono termin naboru wniosków na 2020 r.: 
22.01.2020-30.04.2020

340. XIII/462/19 18.12.2019 realizacji na terenie Gminy Miasto 
Szczecin świadczenia pieniężne-
go „Bon opiekuńczy: Alzheimer 
75” oraz upoważnienie Dyrektora 
Szczecińskiego Centrum Świad-
czeń do prowadzenia postępo-
wania, w tym wydawanie decyzji 
administracyjnych w zakresie 
świadczenia pieniężnego „Bon 
opiekuńczy: Alzheimer 75”,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 stycznia 2020 
r., poz. 520. Treść uchwały przekazano do Szczecińskiego 
Centrum Świadczeń w Szczecinie.

341. XIII/463/19 18.12.2019 przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Szczecin na rok 2020,

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wykonywany jest we współpracy z Gminną 
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Szczecińskim Centrum 
Profilaktyki Uzależnień, Ośrodkiem Terapii Uzależnień od 
Alkoholu, placówkami oświatowo – wychowawczymi oraz 
organizacjami pozarządowymi.

342. XIII/466/19 18.12.2019 określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Miasto Szczecin 
w celu wyliczenia zwrotu kosz-
tów przewozu dzieci niepełno-
sprawnych w roku szkolnym 
2019/2020,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 stycznia 2020 r., 
poz. 523. Nowe uregulowania prawne na podstawie zmian 
Ustawy Prawo Oświatowe, które będą stosowane w przypad-
ku podpisywania nowych umów o „Zwrot kosztów dowozu 
dzieci niepełnosprawnych do placówek”

343. XIII/467/19 18.12.2019 określenia kryteriów postępo-
wania rekrutacyjnego do pu-
blicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę 
Miasto Szczecin oraz dokumen-
tów niezbędnych do ich potwier-
dzenia,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 stycznia 2020 r., 
poz. 524. Została również przekazana do placówek i stanowi 
podstawę do przeprowadzania postępowania rekrutacyj-
nego do szkół.

344. XIII/468/19 18.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia warunków udzielenia 
bonifikaty od jednorazowej opłaty 
za przekształcenie prawa użyt-
kowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele miesz-
kaniowe w prawo własności 
tych gruntów,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 stycznia 2020 
r., poz. 525

345. XIII/469/19 18.12.2019 powołania Komisji ds. brakowania 
dokumentacji w związku z orga-
nizacją wyborów ławników do 
sądów powszechnych w Szcze-
cinie,

Komisja dokonała brakowania nieodebranych dokumentów.

346. XIII/471/19 18.12.2019 rozpatrzenia wniosku w przedmio-
cie określenia przez Radę Miasta 
warunków udzielania wysokości 
stawek procentowych bonifikat 
przy sprzedaży nieruchomości,

Zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku przekazano 
wnioskodawcy w dniu 20 grudnia 2019r.

347. XIII/472/19 18.12.2019 skargi na nienależyte wykony-
wanie zadań przez Dyrektora 
Zarządu Budynków i Lokali Ko-
munalnych w Szczecinie,

Skarga uznana za nieuzasadnioną – realizacja Zarząd Bu-
dynków i Lokali Komunalnych.
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348. XIII/473/19 18.12.2019 ustalenia zasad korzystania z płat-
nego parkingu niestrzeżonego 
położonego w rejonie Placu Orła 
Białego w Szczecinie oraz wyso-
kości opłat za parkowanie pojaz-
dów na tym parkingu,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 stycznia 2020 
r. – poz. 495. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia tj. 6 lutego 2020 Wojewoda Zachodniopomor-
ski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 21 stycznia 2020r.                 
znak: P-1.4131.18.2020.EM stwierdził nieważność paragrafu 
8 załącznika Nr 1 do uchwały dotyczącego odpowiedzial-
ności cywilnej (opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 stycznia 
2020 r. - poz. 494)

349. XIII/474/19 18.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
powołania komisji stałych Rady 
Miasta Szczecin oraz ich skła-
dów osobowych,

Zmieniono składy osobowe w komisjach Rady Miasta Szcze-
cin.

350. XIII/475/19 18.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie 
powołania komisji stałych Rady 
Miasta Szczecin oraz ich skła-
dów osobowych.

Zmieniono składy osobowe w komisjach Rady Miasta Szcze-
cin.

L.p. Nr uchwały Z dnia W sprawie Uwagi

1. III/77/19 22.01.2019 wyboru przedstawiciela Gminy Mia-
sto Szczecin do Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia pn. Zachod-
niopomorska Regionalna Organiza-
cja Turystyczna,

Wojewoda Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem nadzor-
czym z dnia 15 lutego 2019 r., znak: P-1.4131.152.2019.EM, 
stwierdził nieważność uchwały. Wybory przedstawiciela 
dokonał Prezydent Miasta Szczecin.

2. VII/205/19 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przy-
jęcia zasad korzystani z gminnych 
obiektów znajdujących się w zarządzie 
jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośro-
dek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” 
oraz upoważnienia Prezydenta Miasta 
Szczecina do ustalania wysokości cen 
i opłat za korzystanie z obiektów,

Wojewoda Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem nadzor-
czym z dnia 25 czerwca 2019 r., znak: P-1.4131.373.2019.
EM, stwierdził nieważność uchwały.

3. VIII/243/19 25.06.2019 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu 
do porozumienia pomiędzy Wojewodą 
Zachodniopomorskim a Prezydentem 
Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. 
w sprawie powierzenia prowadzenia 
spraw oraz wydawania decyzji admi-
nistracyjnych,

Uchylona Uchwałą Nr X/306/19 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 10 września 2019 r. (z powodu błędu formalnego).

4. XI/357/19 22.10.2019 stwierdzenia przekształcenia dotych-
czasowego trzyletniego II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mieszka I w 
Szczecinie w czteroletnie liceum ogól-
nokształcące,

Uchylona Uchwałą Nr XII/422/19 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 26 listopada 2019r.

5. XIII/455/19 18.12.2019 miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „Dąbie – Sadlińskie 
Łęgi” w Szczecinie,

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 stycznia 
2020 r., poz. 501. (Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. poz. 
502, nr P-1.4131.13.2020.EM – stwierdzające nieważ-
ność Uchwały).

WYKAZ UCHWAŁ RADY MIASTA SZCZECINA, 
KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZREALIZOWANE
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PODSUMOWANIE

Podstawowym zadaniem Miasta, wynikającym między innymi z obowiązujących 
przepisów prawa, jest zaspokajanie elementarnych zbiorowych potrzeb mieszkańców. 
Obowiązkiem władz miasta, w tym względzie, jest realizacja zadań bieżących z dba-
łością o jakość i optymalizację procesów z nimi związanymi. Od tego w dużej mierze 
zależy jakość życia i poczucie zadowolenia mieszkańców. 

Nowoczesne miasta, pełniące rolę metropolii wciąż ze sobą konkurują, starają się two-
rzyć jak najlepsze warunki życia, aby utrzymać liczbę ludności i zachęcić nowe osoby 
do wzmocnienia posiadanego potencjału, po prostu rozwijać się.

Dokonując podsumowania działań realizowanych w 2019 roku w Szczecinie, dostrzec 
możemy ciągły progres, zarówno w realizacji zadań podstawowych, jak i inwestycyj-
nych, prowadzonych w skali niespotykanej do tej pory w Szczecinie. Warto zauważyć, 
że wszelkie wysiłki i podejmowane inicjatywy są zgodne z obowiązującą strategią 
rozwoju miasta i wykonywane w sposób racjonalny, z poszanowaniem środowiska 
naturalnego i przy szeroko możliwym współudziale mieszkańców. 

Podobnie jak przed rokiem naszym wielkim wyzwaniem wciąż pozostaje pozyskiwa-
nie nowych mieszkańców. Cel ten możemy osiągnąć jedynie poprzez wielowątkowe 
działania, ze szczególnym uwzględnieniem jakości edukacji i wzmocnieniem akade-
mickości Szczecina. 

Bez wątpienia aspektem, na który warto zwrócić uwagę są finanse miasta, a szcze-
gólnie dochody, które ze względu na zmiany w prawie podatkowym zostały mocno 
ograniczone, co już widać po liczbie inwestycji nieuwzględnionych przez miasto 
w budżecie na rok 2020. 

Pisząc te słowa znajdujemy się w centrum pandemii koronawirusa, już dziś wiemy, 
że ze względu na ograniczenia w życiu publicznym i gospodarczym dochody miasta 
w roku 2020 mocno spadną. Jak duża będzie to strata dla naszych finansów i na ile 
ograniczy możliwości rozwojowe Szczecina, dowiemy się dopiero gdy sytuacja zo-
stanie całkowicie opanowana.

Niniejszy raport jest bogatym źródłem informacji o mieście, o zjawiskach w nim za-
chodzących, o mocnych i słabych stronach. Jest także, o czym zawsze przypominam, 
jedynie sprawozdaniem z tego co wspólnie osiągnęliśmy w minionym roku, którego 
celem jest spowodowanie dyskusji o tym co przed nami. Traktujcie zatem Państwo 
przedstawiony Raport o Stanie Gminy Miasto Szczecin jako pretekst do rzeczowej 
debaty o przyszłości Szczecina, do której wszystkich Państwa zapraszam.

Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecin
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