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I. WSTĘP 

 

„Kierunki Działania Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego na lata 2007 – 

2010” zawierają wykaz wniosków i tez, mających słuŜyć realizacji docelowej wizji Miasta. 

Stanowią wykaz zadań, których realizacja wynika ze „Strategii Rozwoju Społeczno – 

Gospodarczego Miasta” oraz innych dokumentów o znaczeniu strategicznym dla Miasta.   

Głównym zadaniem władz samorządowych jest stwarzanie warunków dla osiągnięcia 

trwałego, akceptowanego społecznie i bezpiecznego, szeroko rozumianego rozwoju Miasta. 

Identyfikacja w tym dokumencie najwaŜniejszych zjawisk funkcjonujących w kontekście 

społeczno-gospodarczym, pozwala na przedstawienie celów i zadań, których realizacja będzie 

słuŜyć wzmocnieniu klimatu gospodarczego i konkurencyjnej pozycji Miasta Stargardu 

Szczecińskiego. 

 Na władzach samorządowych spoczywa odpowiedzialność zagwarantowania 

mieszkańcom odpowiedniej jakości warunków Ŝycia takich jak: zapewnienie dostępu do 

kształcenia, dostępu do dóbr kultury, aktywnego spędzania wolnego czasu, poprawy 

bezpieczeństwa publicznego.  

„Kierunki Działań Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego na lata 2007 – 2010” 

mają pomóc władzom samorządowym m.in. w jasnym i precyzyjnym formułowaniu celów  

i kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, skoordynowaniu i uporządkowaniu 

działań oraz skutecznym planowaniu i zarządzaniu budŜetem. 

 Środki, które prowadzą do harmonijnego rozwoju Miasta, to przede wszystkim 

zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta, jako złoŜonego systemu uwzględniającego 

właściwą politykę gospodarczą, społeczną, oświatową, mieszkaniową i współgrającą z nimi 

gospodarką komunalną. Najistotniejsze z punktu widzenia władz miasta jest zapewnienie 

odpowiednich środków na utrzymanie bieŜącej infrastruktury miejskiej oraz na wydatki 

inwestycyjne.  

Realizacja kierunków działania powinna zapewnić trwały rozwój Miasta,  

a w perspektywie umoŜliwi ć jeszcze większy wzrost rangi Stargardu w skali regionu i kraju. 

Zaprezentowane poniŜej kierunki działania Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego 

stanowią jedynie podstawę do dalszych działań. Osiągnięcie zamierzonych celów moŜliwe 

będzie poprzez realizację określonych zadań w ramach wieloletniego planu inwestycyjnego 

oraz kolejnych budŜetów. 

 

  



 4 

II. ZAŁO śENIA DOTYCZ ĄCE POLITYKI FINANSOWEJ MIASTA  

 

 Cele polityki finansowej są sprzęŜone  ze  strategią  rozwoju  Miasta, generującej 

poszczególne źródła dochodów. Prowadzenie stabilnej polityki dochodowej, duŜa 

operatywność w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych, 

wzrost poziomu wydatków inwestycyjnych to podstawowe cele polityki finansowej Miasta.  

Realizowana przez Miasto polityka w zakresie dochodów obejmuje pozycje, określone  

w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r.  

(Dz. U. Nr 203, poz. 1966).  

 Na wymienione w obecnie obowiązującej ustawie o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego dochody gmin, pochodzące z budŜetu państwa, przeznaczone na finansowanie  

zarówno zadań własnych, jak i zleconych – Miasto nie ma bezpośredniego wpływu, dlatego 

decydujące znaczenie mają dochody własne, w tym dochody czerpane z tytułu podatków  

i opłat,  które w duŜym stopniu zaleŜą od polityki władz samorządowych.  

 

 Miasto posiada moŜliwości kształtowania polityki w zakresie dochodów własnych 

poprzez: 

• określenie przez Radę Miejską zasad udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz 

stawek podatkowych w granicach ustawowego pułapu w podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego, podatku leśnego, od środków transportu, od posiadania psów, opłacie 

targowej, a w niektórych przypadkach takŜe do określania zasad poboru i terminów 

płatności, 

• stosowanie indywidualnych ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach przypisanych gminie, 

• określanie przez Radę Miejską zasad gospodarowania majątkiem w zakresie nabywania, 

zbywania i obciąŜania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz 

ich wydzierŜawiania  lub najmu. 

 

 Kierunki wydatkowania środków z budŜetu Miasta są ściśle związane z zadaniami 

realizowanymi przez Miasto oraz polityką inwestycyjną określoną w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym. Miasto oprócz zadań własnych wykonuje równieŜ zadania z zakresu 

administracji rządowej i inne zlecone ustawami oraz  zadania przejęte do realizacji w drodze 

umowy lub porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Wskazane źródła 

dochodów gmin w praktyce pozwalają na sfinansowanie zadań własnych oraz spłatę 

zaciągniętych kredytów i poŜyczek. Dlatego teŜ, wzrost poziomu inwestowania 
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uwarunkowany jest pozyskaniem niezbędnych środków finansowych. Strumień pieniądza, 

pozwalający na harmonijną realizację inwestycji, powinny zapewnić:  

 

A. Środki z funduszy strukturalnych  

Jednym z podstawowych działań Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego będzie 

pozyskiwanie zewnętrznych funduszy strukturalnych pochodzących głównie z Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, 

mającego na celu jak najefektywniejszy udział Miasta w alokacji środków przeznaczonych 

dla województwa zachodniopomorskiego oraz w zakresie zagadnień związanych ze 

Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym. Celem pozyskiwania ww. funduszy unijnych 

będzie koordynacja i wsparcie wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego  

i jednostek gminnych w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków finansowych  

z funduszy i programów pomocowych Unii Europejskiej oraz organizacja szkoleń dla 

pracowników wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych z zakresu 

pozyskiwania i wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej. Zadania, które opisane zostały  

w niniejszym dokumencie, będą stanowiły podstawę do wieloletniego programowania  

w oparciu o fundusze strukturalne. 

 

B. Emisja obligacji komunalnych  

Działając zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r.  

Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), gmina – zwana emitentem – moŜe emitować obligacje 

komunalne. Celem emisji jest zgromadzenie kapitału mającego posłuŜyć finansowaniu 

określonej działalności. Finansowanie przedsięwzięć gminy za pomocą emisji obligacji daje 

większą swobodę dysponowania środkami. Obligacje dostarczają środków, które są do 

dyspozycji emitenta w całości zaraz po zamknięciu emisji. Powodem decydowania się na 

emisje obligacji jest często mniejszy koszt kapitału. Obligacje mają zapewnić strumień 

pieniądza pozwalający na harmonijną realizację inwestycji. Istotną korzyścią dla gmin  

z emisji obligacji jest takŜe promocja emitenta związana z obecnością na rynku kapitałowym. 

 

C. Dochody ze zbycia mienia komunalnego 

Jedną z moŜliwości pozyskania środków zewnętrznych –bezzwrotnych jest podjęcie działań 

mających na celu ewentualną prywatyzację Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  

Spółka z o.o., której właścicielem 100% udziałów jest Miasto Stargard Szczeciński a po 

restrukturyzacji –pozostałych spółek komunalnych. Prywatyzacja powyŜszych Spółek 
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mogłaby zapewnić środki na realizację zadań inwestycyjnych, przedsięwzięć remontowych 

majątku komunalnego czy teŜ zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przypadku 

ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację wielu zadań inwestycyjnych. W sytuacji,  

w której budŜet Miasta obciąŜany jest coraz to nowymi zadaniami własnymi bez zapewnienia 

środków na ich realizację, pozyskanie środków bezzwrotnych zwiększyłoby poziom 

nakładów inwestycyjnych, co w sposób oczywisty wpłynęłoby na szybszy rozwój Miasta. 

 

III. TWORZENIE W ARUNKÓW DLA ROZWOJU GODPODARCZEGO MIASTA  

 

1. Działania w zakresie rozwoju gospodarczego, w tym w ramach uatrakcyjniania 

terenów inwestycyjnych 

a) współpraca z instytucjami wspierającymi inwestycje, w tym ze Specjalnymi 

Strefami Ekonomicznymi oraz z Polską Agencją Informacji i Inwestycji 

Zagranicznych; 

b) współpraca ze stargardzkimi instytucjami otoczenia biznesu, w tym współpraca ze 

Stargardzką Izbą Gospodarczą, Stargardzkim Stowarzyszeniem Poręczeń 

Kredytowych, Stargardzkim Centrum Biznesu, Stargardzką Agencją Rozwoju 

Lokalnego oraz Zachodniopomorską Szkołą Biznesu; 

c) podjęcie działań zmierzających do stworzenia korzystnej oferty inwestycyjnej na 

terenie byłego lotniska wojsk radzieckich w Kluczewie, w tym o objęcie tych 

terenów przywilejami specjalnej strefy ekonomicznej; 

d) połączenie drogowe terenów przemysłowych na byłym lotnisku w Kluczewie  

w Stargardzie Szczecińskim z centrum miasta; 

e) uzbrojenie terenów przemysłowych na byłym lotnisku - udział miasta  

w finansowaniu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach 

przemysłowych na byłym lotnisku; 

f) kontynuacja rozbudowy i integracji infrastruktury na terenie Stargardzkiego Parku 

Przemysłowego; 

g) budowa i wyposaŜenie Centrum Technologii i Innowacji na terenach objętych 

SPP; 

h) określenie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej 

przedsiębiorcom na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc 

pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego. 
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2. Polepszenie infrastruktury drogowej 

a) poprawa stanu ulic miejskich poprzez realizację „Harmonogramu remontów  

i modernizacji dróg na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego” w tym m.in: 

połączenie ulicy Nasiennej z Wieniawskiego oraz Skarbowej z Wyszyńskiego, 

wymiana nawierzchni ulicy Rzemieślniczej, modernizacja nawierzchni Rynku 

Staromiejskiego z przyległymi ulicami oraz połączenie ulicy Pogodnej z ulicą 

Przedwiośnie; 

b) podjęcie działań związanych z utworzeniem Stargardzkiego Węzła 

Komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego od ulicy Szczecińskiej  

i Towarowej; 

c) kontynuowanie działań związanych z zagospodarowaniem terenów centrum miasta 

poprzez m.in. realizację ulicy Skarbowej wraz z terenami przyległymi. 

d)  stopniowe przejmowanie ulic w mieście, które z definicji ustawy z dnia 21 marca 

1995 r. o drogach publicznych nie są drogami wyŜszej kategorii (art. 6a ust. 1  

w powiązaniu z art. 7 ust. 1) od właściwych zarządców dróg i systematyczna ich 

modernizacja, a w szczególności rondo przy placu Słonecznym oraz innych ulic na 

warunkach ustalonych z tymi zarządcami;   

e)  podjęcie działań projektowo-inwestycyjnych związanych z utworzeniem obejścia 

północnego miasta, którego zadaniem będzie rozprowadzenie ruchu drogowego, 

tak, aby wyeliminować konieczność przejazdu przez centrum miasta, zgodnie  

z uwarunkowaniami zawartymi w punkcie 3.3 podpunkt e) niniejszego działu.  

 

3. Działania w zakresie gospodarki przestrzennej  

3.1. Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego   miasta w zakresie między innymi: 

a) głównego układu komunikacyjnego miasta; 

b) terenów strategicznych dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta; 

c) obszarów rewitalizacji i rehabilitacji zabudowy; 

d) wskazania terenów dopuszczenia lub zakazu lokalizacji obiektów 

handlowych o limitowanych powierzchniach sprzedaŜy do 400 m²  

w centrum miasta; 

e) określenia zasad ochrony dóbr kultury; 

f) aktualizacji przeznaczenia niektórych terenów nie dostosowanych obecnie do 

przewaŜającego na nich sposobu uŜytkowania; 
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3.2. Sporządzanie nowych i zmiana obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 

prac planistycznych na lata 2007-2010, z zastrzeŜeniem, aby w centrum miasta 

ze względu na społeczny charakter nie sytuować budownictwa Stargardzkiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., natomiast działki zbywać  

w postępowaniu przetargowym. 

3.3. Monitorowanie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa zachodniopomorskiego w zakresie inwestycji na terenie Miasta 

Stargardu Szczecińskiego o znaczeniu ponadlokalnym, w tym m.in.: 

a) utworzenia w rejonie byłego lotniska w Kluczewie Parku Przemysłowego 

Zaawansowanych Technologii; 

b) wprowadzenia na linii Szczecin – Stargard Szczeciński tzw. Szybkiej Kolei 

Regionalnej (SKR), z przebiegiem do terenów byłego lotniska w Kluczewie 

(na bazie istniejącej linii kolejowej do Pyrzyc); 

c) podtrzymanie w opracowywanym planie nowego przebiegu planowanej 

drogi wojewódzkiej (oznaczonej w planie symbolem DW) z włączeniem do 

drogi ekspresowej S-10 za pomocą węzła w rejonie Golczewa; 

d) podtrzymanie zapisów umoŜliwiających przyszłe zachowanie funkcji byłego 

lotniska w Kluczewie na potrzeby lotnictwa sportowego, szkoleniowego, 

dyspozycyjnego, ratunkowo – medycznego; 

e) uwzględnienie obwodnicy północnej miasta o parametrach drogi krajowej 

lub wojewódzkiej, której zadaniem będzie rozprowadzenie ruchu z kierunku 

Chociwla i Drawska Pomorskiego (droga krajowa nr 20) oraz z kierunku 

Maszewa i Nowogardu (droga wojewódzka nr 106) w celu wyeliminowania 

konieczności przejazdu przez centrum miasta; 

f) uwzględnienie rezerwy terenu związanej z projektowanym ujęciem wody 

„Północ”. 

3.4. Koordynacji i nadzoru nad wdraŜaniem planów zagospodarowania 

przestrzennego dotyczących terenów strategicznych dla rozwoju gospodarczego 

miasta, obejmujących tereny Parku Przemysłowego (w tym dawnego ZNTK)  

i byłego lotniska w Kluczewie; 

3.5. Inicjowania zintegrowanych działań przestrzennych podmiotów wdraŜających 

plany zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów rewitalizacji  

i renowacji zabudowy w Śródmieściu i na Starym Mieście, w tym: kontynuacja 



 9 

renowacji i przebudowy Rynku Staromiejskiego, zabudowa wolnego kwartału 

pomiędzy ulicami Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego i Grodzką, 

rewitalizacja kwartału tzw. „A” i części kwartału „C” w Śródmieściu; 

3.6. Organizowania i współdziałania w wyłanianiu w drodze konkursów 

architektonicznych koncepcji zabudowy i zagospodarowania terenów  

przestrzeni publicznych i obiektów uŜyteczności publicznej w celu jak 

najlepszego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na 

podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności naszego miasta w regionie, w tym 

koncepcji przebudowy terenów kolejowych i wokół dworca PKP i PKS na 

nowoczesny węzeł przesiadkowy z towarzyszącymi obiektami usługowymi  

i parkingami strategicznymi (węzeł integracyjny); 

3.7. Przeciwdziałania postępującej degradacji i niszczeniu budynków o wartościach 

architektonicznych i znaczeniu historycznym poprzez aktualizację  

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ewidencji zabytków, 

tworzenie programów  dotyczących zagospodarowania zabytków oraz 

opiniowanie projektów zmian w elewacjach budynków przyległych do 

przestrzeni publicznych; 

3.8. Podejmowania działań w celu poprawy estetyki całego miasta poprzez między 

innymi opracowywanie koncepcji zagospodarowania terenów komunalnych oraz 

organizację kolejnych edycji konkursu „Ogrody wokół nas”. 

 

4. Działania w zakresie promocji miasta  

a)  opracowanie  strategii  inwestycyjnej  dla  Miasta  Stargardu  Szczecińskiego  

w oparciu o markę Stargardu Szczecińskiego;  

b) kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta w środkach masowego przekazu  

o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym; 

c) czynne uczestniczenie w imprezach promocyjnych, wystawach gospodarczych  

i targach; 

d) opracowywanie we własnym zakresie oraz przy współpracy organizacji 

pozarządowych gadŜetów, wydawnictw promocyjnych o charakterze 

informacyjnym, turystycznym oraz gospodarczym;  

e) stworzenie systemu wizualnej identyfikacji miasta (logo, flaga); 

f) podejmowanie działań mających na celu tworzenie pozytywnego wizerunku 

Stargardu Szczecińskiego na arenie międzynarodowej - współpraca z miastami 
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partnerskimi, aktywne uczestniczenie w imprezach promocyjnych organizowanych 

przez te miasta oraz przez Międzynarodowy Związek Hanzy; 

g) promowanie produktu turystycznego, w tym z wykorzystaniem m.in. programów 

„Stargard Klejnot Pomorza” oraz „Stargard na Europejskim Szlaku Gotyku 

Ceglanego”. 

 

IV. DZIAŁANIA ZMIERZAJ ĄCE DO WYKREOWANIA MIASTA STARGARDU 

SZCZECIŃSKIEGO JAKO REGIONALNEGO O ŚRODKA KULTURY, 

OŚWIATY I SPORTU 

 

1. Działania w zakresie kultury, sportu i turystyki  

a) rewitalizacja Starego Miasta w tym zabytków znajdujących się na stargardzkim 

„Szlaku Gotyku Ceglanego” oraz renowacja historycznej zabudowy miasta 

„Stargard Klejnot Pomorza”; 

b) remont i modernizacja KsiąŜnicy Stargardzkiej; 

c) budowa platform widokowych, 

d) remont, modernizacja Amfiteatru;. 

e) remont Skate Parku;    

f) remont i rozbudowa pływalni miejskiej o funkcję aquaparku;  

g) budowa Euroboiska; 

h) przygotowanie terenu pod sezonowo działające lodowisko; 

i) organizowanie imprez stałych o charakterze kulturalno-sportowym o znaczeniu 

ponadlokalnym; 

j) wspieranie działań organizacji pozarządowych mających na celu aktywną 

promocję walorów turystycznych miasta Stargardu Szczecińskiego; 

k) organizowanie wystaw nawiązujących do historii miasta w tym m.in.: 

zorganizowanie stałej wystawy archeologicznej w Bastei oraz zorganizowanie 

stałej wystawy „Dzień po dniu Stargard 1945-1989” w budynku Muzeum przy 

Rynku Staromiejskim 2; 

m) urządzenie stałego miejsca ekspozycji w okresie wiosenno jesiennym - planty 

Parku Chrobrego; 

n) organizacja międzynarodowej konferencji naukowej INTRA ET EXTRA 

CLAUSURAM.KLASZTOR W MIEŚCIE ŚREDNIOWIECZNYM; 

o) modernizacja terenów rekreacyjnych: parki Panorama, Jagielloński, 3 Maja; 
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p) budowa ścieŜek rowerowych z uwzględnieniem połączenia ścieŜki rowerowej od 

alei śołnierza poprzez ulicę 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty z ulicą Szczecińską; 

udział wraz z innymi partnerami samorządowymi w budowie ścieŜki rowerowej na 

trasie byłej kolejki wąskotorowej Stargard-Ińsko w granicach administracyjnych 

miasta Stargardu Szczecińskiego z uwzględnieniem wszystkich wymagań 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;  

r) wyznaczanie miejsc na stojaki dla rowerów oraz ich montaŜ; 

s) doposaŜenie istniejących placów zabaw w nowe urządzenia, w tym dla dzieci 

niepełnosprawnych oraz budowa nowych; 

t) renowacja i wstawianie nowych ławek w miejscach, gdzie ich ustawienie jest 

konieczne; 

u) zakup wyposaŜenia technicznego do obsługi imprez plenerowych; 

w) modernizacja pomieszczenia byłej kotłowni w Stargardzkim Centrum Kultury na 

klub – miejsce spotkań artystycznych „Piwnica Artystyczna”; 

x) remont i modernizacja obiektów sportowych – modernizacja kortów tenisowych 

wraz z budową lodowiska sezonowego (teren OSiR), dokończenie modernizacji 

Miejskiej Hali Sportowej; 

y) podjęcie działań mających na celu zagospodarowanie turystyczne rzeki Iny; 

z) remont i modernizacja budynków Urzędu Miejskiego, w tym remont Ratusza 

Miejskiego. 

 

2. Działania w zakresie oświaty i wychowania 

a) dalsze umoŜliwienie rodzicom wyboru szkoły podstawowej i gimnazjum dla 

uczniów rozpoczynających naukę oraz wyboru oddziału przedszkolnego  

w szkołach podstawowych dla dzieci  objętych rocznym obowiązkowym 

przygotowaniem przedszkolnym, z zastrzeŜeniem, Ŝe pierwszeństwo w przyjęciu 

mają dzieci i uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły, a liczba dzieci i uczniów 

spoza obwodu pozwoli utworzyć oddział o liczebności nie mniejszej niŜ 24;   

b) umoŜliwienie objęcia wychowaniem przedszkolnym większej liczby dzieci między 

innymi poprzez stworzenie warunków dla powstania przedszkoli niepublicznych;  

c) dąŜenie do restrukturyzacji kosztów funkcjonowania placówek oświatowych  

w oparciu o postanowienia odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie 

Szczecińskim, w tym m.in. przekształcenie Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego z placówki oświatowo-wychowawczej w jednostkę organizacyjną 
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miasta; 

d) organizowanie sieci szkół zapewniającej współczynnik zmianowości zbliŜony do 

„1”, co umoŜliwi równy dostęp  uczniom  w zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie  

z zasadami higieny szkolnej; 

e) kontynuacja działań w ramach programu "Szkoła, Rodzina, Środowisko"; 

f) umoŜliwienie realizacji otwartych zajęć sportowo-rekreacyjnych  

z wykorzystaniem obiektów sportowych szkół, w dniach wolnych od nauki dla 

dzieci  i młodzieŜy; 

g) tworzenie warunków umoŜliwiających zwiększenie zastosowania urządzeń 

multimedialnych w realizacji programu nauczania;  

h) wspieranie rozwoju uczniów mających trudności oraz uczniów zdolnych;  

i) realizacja polityki kadrowo-organizacyjnej w szkołach podstawowych  

i gimnazjach, określonych w uchwałach Rady Miejskiej w Stargardzie 

Szczecińskim; 

j) podjęcie działań mających na celu umoŜliwienie kaŜdej placówce oświatowej 

dostępu do sali gimnastycznej i boiska w tym m.in. budowa sali gimnastycznej  

w Szkole Podstawowej Nr 3; 

k) podejmowanie działań ułatwiających moŜliwość kształcenia na poziomie wyŜszym 

poprzez udostępnienie majątku komunalnego zainteresowanym instytucjom 

chcącym tworzyć na terenie Miasta uczelnie wyŜsze; 

l) prowadzenie remontów łącznie z termomodernizacją obiektów oświatowych  

w ramach środków własnych i pozyskanych z zewnątrz; 

m) remont śłobka Miejskiego przy ulicy Krasińskiego 5 oraz śłobka Miejskiego na 

osiedlu Zachód. 

n) RozwaŜenie moŜliwości tworzenia oddziałów w szczególny sposób 

uwzględniających potrzeby uczniów.  

 

V. DZIAŁANIA ZMIERZAJ ĄCE DO POPRAWY WARUNKÓW śYCIA 

MIESZKA ŃCÓW MIASTA 

 

1. Pomoc społeczna 

a) rozwijanie form pracy socjalnej, w szczególności w kontekście pomocy osobom 

dotkniętym ubóstwem w podejmowaniu aktywności ukierunkowanej na poprawę 

sytuacji materialnej; 
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b) stałe zwiększanie współpracy z innymi słuŜbami przez MOPS i dalsze 

doskonalenie funkcji koordynatora rozwiązywania kwestii społecznych; 

c) rozwój działań na rzecz rodzin niewydolnych wychowawczo oraz reintegracji 

społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych; 

  

2.   Bezpieczeństwo i porządek publiczny 

a) kontynuacja budowy systemu monitoringu wizyjnego miasta, przy współpracy  

z Komendą Powiatową Policji; 

b) rozwój współpracy pomiędzy samorządem, Policją i StraŜą Miejską,  

a instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami w zakresie 

działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

c) dalsze usprawnianie działań StraŜy Miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem 

działań profilaktycznych; 

d) wspieranie działań organizacji pozarządowych oraz słuŜb ponadgminnych 

realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

e) kontynuacja, we współpracy z Komendą Powiatową Policji, realizacji zadań 

prewencyjnych w zakresie zapobiegania patologiom społecznym. 

 

3. Organizacje pozarządowe 

a) aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań 

własnych Miasta; 

b) podejmowanie działań na rzecz aktywizacji organizacji pozarządowych; 

c) zwiększenie koordynacji współdziałania z organizacjami pozarządowymi,  

w szczególności poprzez wnikliwą analizę moŜliwości uruchomienia na terenie 

miasta centrum organizacji pozarządowych; 

d) wsparcie postaw obywatelskich  (system bezpłatnej informacji, poradnictwa 

obywatelskiego i pomocy prawnej), wsparcie lokalnych inicjatyw obywatelskich.   

 

4. Osoby niepełnosprawne 

a) wspieranie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych -  

w szczególności poprzez zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do 

specjalistycznego poradnictwa i metod rehabilitacji w jak najwcześniejszej fazie 

powstania lub wykrycia niepełnosprawności, działania na rzecz osób starszych, 

współpracę i wsparcie dla podmiotów zajmujących się organizowaniem pracy 
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osób niepełnosprawnych oraz realizację programów na rzecz rehabilitacji 

zawodowej, współpracę i wsparcie dla podmiotów zajmujących się szkolnictwem 

osób niepełnosprawnych; 

b) wspieranie wczesnego wykrywania niepełnosprawności lub ryzyka jej wystąpienia 

szczególnie wśród dzieci (np. poprzez wspieranie programu „wczesne 

wspomaganie rozwoju dzieci”); 

c) zwiększanie wiedzy mieszkańców Miasta na temat problemów osób 

niepełnosprawnych i sposobów ich rozwiązywania, prowadzenie kampanii 

edukacyjnej mającej na celu profilaktykę niepełnosprawności; 

d) utworzenie placówki wsparcia dziennego dla osób chorych psychicznie. 

 

5. Ochrona zdrowia 

a) prowadzenie promocji zdrowia, m.in. realizowanie programów zdrowotnych 

nakierowanych na zmniejszanie ryzyka zachorowań na poszczególne schorzenia, 

w tym zastosowanie działań profilaktycznych wprowadzających bezpłatne 

szczepienia;  

b) wspieranie działań ponadgminnych placówek lecznictwa (szpital, przychodnie 

specjalistyczne). 

  

6. UzaleŜnienia i przemoc w rodzinie 

a) wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu Ŝycia i edukacji 

publicznej dotyczącej problematyki alkoholowej i narkotykowej oraz zjawiska 

przemocy w rodzinie, zmierzających w szczególności do ograniczenia skali 

uŜywania środków psychoaktywnych i stosowania przemocy oraz do zwiększania 

się liczby osób korzystających z dostępnej oferty pomocowej; 

b) rozwijanie istniejącego systemu pomocy rodzinom z problemem alkoholowym                      

i narkotykowym oraz problemem przemocy, w szczególności poprzez 

uzupełnianie zasobów, zwłaszcza w zakresie rozwiązywania problemu narkomanii 

oraz rozszerzanie pracy interdyscyplinarnej podmiotów zajmujących się pomocą 

tym rodzinom,  a w pierwszej kolejności dzieciom; 

c) wzmocnienie i rozszerzenie oddziaływań profilaktycznych w zakresie uzaleŜnień 

skierowanych do dzieci i młodzieŜy. 
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7. Gospodarka lokalowa 

W zakresie poprawy gospodarki mieszkaniowej przewidywane są działania mające na 

celu przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową, budowę mieszkań na 

wynajem, rewitalizację istniejącej substancji mieszkaniowej, sukcesywne polepszanie 

standardu zamieszkiwania, głównie poprzez:  

a) współpracę z STBS Spółka z o.o. oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w zakresie kształtowania polityki mieszkaniowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem zabezpieczenia lokali osobom, które z uwagi na swoją sytuację 

Ŝyciową nie mogą samodzielnie zabezpieczyć sobie mieszkania; 

b)  wspieranie poprzez system m. in. dopłat do czynszu i kaucji, obniŜek czynszu 

      i umarzania zaległości czynszowych, osobom samotnym oraz rodzinom 

      znajdujących się w sytuacjach utrudniających im realizowanie obowiązku 

      ponoszenia opłat; 

            c)   rewitalizacja części kwartału „C” – Śródmieście oraz części kwartału „A” – Stare 

                  Miasto; 

d) zwiększenie ściągalności opłat czynszowych przez Stargardzkie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z zasobu komunalnego. 

 

8. Informatyzacja oraz usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej 

a) wdroŜenie projektu „E- Wrota Stargardzki Internet Szerokopasmowy” w ramach 

Społeczeństwa Informacyjnego – powszechnego i bezpłatnego dostępu do 

infrastruktury i usług teleinformatycznych na terenie miasta Stargardu 

Szczecińskiego; 

b) wdroŜenie zintegrowanego elektronicznego obiegu dokumentów EL-DOK             

stanowiącego podstawowy moduł funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta; 

c) wdroŜenie systemu archiwizacji dokumentów elektronicznych; 

d) wdroŜenie zintegrowanego pakietu systemów informatycznych ADAS do 

zarządzania administracją samorządową; 

e) uruchomienie Elektronicznej Skrzynki Podawczej i Centrum Certyfikacji Podpisu  

Cyfrowego - świadczenia usług publicznych przez administrację samorządową; 

f) dostosowanie infrastruktury informatycznej i teleinformatycznej Urzędu 

Miejskiego do wymogów planowanego ogólnokrajowego projektu PESEL 2; 

g) połączenie szerokopasmowym łączem światłowodowym budynków Ratusza  

i Urzędu Miejskiego. 
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9. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej, ciepłowniczej i ochrony środowiska 

a) analiza opłacalności działalności Spółki MPGK prowadzonej w ramach wolnego 

rynku oraz rozwaŜenie ewentualnej moŜliwości przeprowadzenia jej reorganizacji 

i przekształcenia; 

b) realizacja zadań w zakresie i rozwoju sieci wodociągowych, kanalizacyjnych  

i ciepłowniczych zawartych w planach rozwoju miejskich spółek komunalnych  

z uwzględnieniem ulicy Grunwaldzkiej i Źródlanej; 

c) modernizacja oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów świetlnych,  

w tym oświetlenie ścieŜki w parku Stefana Batorego; zainstalowanie sygnalizacji 

świetlnej na skrzyŜowaniu ulicy 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty z ulicą 

Szczecińską;  

d) „Ciepła woda geotermalna w Stargardzie Szczecińskim” – zadanie obejmuje 

budowę magistrali ciepłowniczej wraz z siecią rozprowadzającą  do os. Kluczewo-

Lotnisko, likwidację kotłowni gazowych, likwidację indywidualnych systemów 

gazowych w zakresie c.w.u.  (piecyków gazowych); 

e) „Budowa węzłów cieplnych ” – zadanie obejmuje  budowę węzłów cieplnych  

w budynkach nowo realizowanych, po modernizacji dotychczas zasilanych  

w ciepło z kotłowni lokalnych, budową węzłów cieplnych w budynkach,  

w których planuje się zmianę sposobu dostawy ciepła (polegająca na 

wyeliminowaniu węzłów grupowych i zastąpienie je węzłami indywidualnymi); 

f) „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych” – zadanie obejmuje zasilanie  

w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej budynków nowo realizowanych jak 

równieŜ budynków po modernizacji wyposaŜonych w instalację co i cw 

dotychczas zasilanych w ciepło z małych kotłowni węglowych lub posiadających 

piece kaflowe, przyłączenie do m.s.c. obiektów zasilanych w ciepło z kotłowni 

lokalnych, zmianę sposobu zasilania w ciepło budynków poprzez wyeliminowanie 

węzłów grupowych i zastąpienie je węzłami indywidualnymi, wymianę sieci 

będącej w złym stanie technicznym; 

g) stopniowa wymiana taboru autobusowego na nowocześniejszy spełniający 

wymagania normy EURO, zapewniający mniejsze koszty eksploatacji oraz 

wygodniejszy dostęp dla pasaŜerów w tym niepełnosprawnych; 

h) wprowadzenie elektronicznego systemu pobierania opłat za przejazdy autobusami 

MZK – karta elektroniczna/miejska; 
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i) budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - uzbrojenie terenów inwestycyjnych  

w Stargardzie Szczecińskim szczególnie w rejonie lotniska Kluczewo oraz 

Stargardzkiego Parku Przemysłowego; 

j) organizacja selektywnej zbiórki odpadów surowcowych – makulatura + szkło + 

PET, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów; 

k) wdraŜanie programów unowocześniania gospodarki odpadami przez spółki 

komunalne – budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania 

odpadów w Łęczycy; 

l) kontynuacja działań zmierzających do ochrony powietrza poprzez modernizację 

systemów grzewczych w gospodarstwach domowych na terenie Miasta; 

m) stymulowanie działań ograniczających emisję i uciąŜliwość zanieczyszczeń oraz 

hałasu i wibracji wytwarzanych przez niektóre zakłady produkcyjno-usługowe; 

n) zwiększenie zasobów zieleni miejskiej poprzez nasadzenia drzew i krzewów na 

terenie parków i w pasach drogowych; 

o) modernizacja stacji paliw MZK – dostosowanie stacji paliw do wymogów Prawa 

budowlanego; 

p) zainstalowanie urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe z terenu 

stacji paliw i placu parkingowego oraz opomiarowanie ścieków do kanalizacji 

miejskiej (na terenie MZK); 

q) budowa myjni samochodowej z zamkniętym obiegiem wody (MZK).    
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VI.  ZAKO ŃCZENIE 

 

 Podsumowując tezy zawarte w powyŜszym dokumencie pod tytułem „Kierunki 

Działania Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego na lata 2007-2010” naleŜy stwierdzić, 

iŜ dokument ten odzwierciedla załoŜenia i kierunki rozwoju jakie zostały zawarte w „Strategii 

rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Stargardu Szczecińskiego”, „Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym”, „Programie Rewitalizacji Miasta Stargardu Szczecińskiego”, „Programie 

Rozwiązywania Problemów Społecznych” oraz w „Strategii Rozwoju Turystyki Miasta 

Stargardu Szczecińskiego”. Wytycza równieŜ zadania priorytetowe jakie będą towarzyszyć 

działaniom Prezydenta Miasta przez najbliŜsze lata. 

 Dokument otwierają załoŜenia dotyczące polityki finansowej miasta, czyli zasadnicza 

dla formułowania kierunków działania Prezydenta Miasta analiza finansowania 

poszczególnych zadań wytyczonych w tym dokumencie.  

 Głównymi filarami prezentowanego dokumentu są działania zmierzające do 

stworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju gospodarczego Miasta Stargardu 

Szczecińskiego oraz działania zmierzające do poprawy warunków Ŝycia mieszkańców Miasta 

jak równieŜ kreowania Miasta jako silnego ośrodka kultury, oświaty i sportu.  

 Wielopłaszczyznowe działania podejmowane przez Prezydenta Miasta, w oparciu  

o realistyczną, kompleksową i spójną wizję zaprezentowaną w niniejszym dokumencie 

stanowią narzędzie konieczne do zarządzania Miastem. Dokument stanowi równieŜ podstawę 

do programowania inwestycji na terenie Miasta przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych. 

 Istotną z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Miasta jest polityka Prezydenta 

Miasta, zmierzająca do przygotowania terenów inwestycyjnych na obszarze byłego lotniska  

w Kluczewie jak równieŜ dalszy rozwój Stargardzkiego Parku Przemysłowego.  

  


