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DZIAŁ II
ZASADY
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2. ............
3. ............
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Załącznik do Polityki ....................... 2 Miasta Szczecina
Wykaz programów realizacyjnych wraz z ogólnym harmonogramem działań

Kod
progra
mu 11

Nazwa programu 12

Cele
Przewidywany
szczegółowe
termin
realizowane
przekazania
przez
Radzie Miasta
program13
projektu
uchwały w
sprawie
programu 14

Projekty 15

..... . Projekt „..........”
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Przewidywany
termin
rozpoczęcia
realizacji
projektu 16*

Projekt
inwesty
cyjne 17

Cele
szczegółowe
realizowane
przez
projektu 18

INSTRUKCJA
Odpowiednio należy:
1
- podać numer właściwego załącznika do Strategii Rozwoju Szczecina, przyjętej uchwałą
nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002, którego brzmienie zostaje zmienione
niniejszą polityką,
2
- podać nazwę uchwalanej polityki zgodnie ze Strategią Rozwoju Szczecina,
3
- podać kod polityki zgodnie ze Strategią Rozwoju Szczecina,
4
- w kilku zdaniach określić:
a) grupy docelowe,
b) wpływ polityki na grupy docelowe,
c) zakładany okres realizacji polityki,
d) rolę organów samorządu Miasta Szczecina w polityce realizacyjnej, uwarunkowania
prawne,
e) wymienić instytucje, organizacje, które będą współpracowały z Gminą Miastem Szczecin
przy realizacji danej polityki, np. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego,
organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe itp.,
f) inne, istotne z punktu widzenia wnioskodawcy, informacje,
5
- wpisać numer celu strategicznego realizowanego przez daną politykę zgodnie ze Strategią
Rozwoju Szczecina,
6
- podać treść celu strategicznego,
7
- podać numer i treść celu kierunkowego realizowanego w ramach danego celu strategicznego,
8
- wpisać, które zasady wyszczególnione w Strategii będzie realizowała polityka oraz dodać
ewentualny komentarz,
9
- określić kierunki działań w ramach polityki, tj. wpisać zakres działania polityki, wyszczególnić
pola działania, tj. wymienić obszary szczegółowo omawiane w kolejnych rozdziałach,
10
- wpisać tytuł rozdziału, w zależności od zawartości merytorycznej (np. Przedszkola,
Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy),
11
- podać kody programów realizacyjnych zgodnie ze Strategią, jeżeli program nie został w
Strategii wyszczególniony, należy nadać kod zgodnie z zasadami przyjętymi w Strategii,
12
- podać nazwy programów realizacyjnych zgodnie ze Strategią, jeżeli program nie został w
Strategii wyszczególniony nadać nazwę,
13
- podać numery celów szczegółowych realizowanych przez program zgodnie ze Strategią;
numery celów stanowiących priorytety Strategii należy zaznaczyć pogrubioną czcionką,
14
- podać daty przekazania Radzie Miasta Szczecina projektu uchwały w sprawie przyjęcia
programu realizacyjnego,
15
- podać kody i nazwy projektów realizowanych w ramach danego programu realizacyjnego,
16
- wpisać daty rozpoczęcia realizacji projektu (miesiąc i rok),
17
- zaznaczyć symbolem X projekty o charakterze inwestycyjnym, dla projektów o charakterze
nieinwestycyjnym należy pole pozostawić puste,
18
- podać numery celów szczegółowych realizowanych przez projekt zgodnie ze Strategią.
* - UWAGA – wypełnienie kolumny oznaczonej symbolem * na tym etapie prac nie jest
obowiązkowe.
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