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Wstęp 
 

Prognozy wzrostu gospodarczego Polski są optymistyczne. Wzrost PKB w 2015 roku wyniesie 
3,5 proc. W 2016 roku prognozowane jest dalsze przyspieszenie, wówczas PKB może 
osiągnąć wartość 3,8 proc. – tak oceniają w najnowszym raporcie eksperci z Instytutu 
Badań nad Gospodarką Rynkową. Od początku 2009 r., kiedy kryzys był najgroźniejszy, 
polska gospodarka osiąga coraz wyższe tempo rozwoju i zdaniem większości ekspertów 
czekają nas lata coraz szybszego wzrostu gospodarczego. 

Polska na tle krajów południa UE, borykających się z finansowymi problemami, jawi się 
jako miejsce zrównoważonego rozwoju, między innymi dzięki rozsądnej polityce 
samorządów lokalnych. 

Kolejne lata nie zapowiadają łatwego ani szybkiego rozwiązania problemów, które są 
udziałem strefy euro i pośrednio całej UE. W związku z tym należy rozsądnie i w sposób 
przemyślany kontynuować rozpoczęty (i z założenia długotrwały) proces przemiany 
Wrocławia w europejską metropolię. Wydaje się, że kluczem do sukcesu jest inwestowanie 
w mocne strony Wrocławia (takie jak nauka i jej związki z gospodarką, kultura, kapitał 
ludzki, zdolności do kooperacji z otoczeniem) przy kontynuacji działań zmierzających do 
systematycznej poprawy funkcjonowania ważnych systemów miejskich (komunikacja, 
rewitalizacja tkanki miejskiej).  

W 2016 roku władze Wrocławia rozpoczną inwestycję komunikacyjną, która ma stanowić 
element projektu planowanego do dofinansowania ze środków UE. Jego celem jest 
uruchomienie szybkiej, atrakcyjnej dla pasażerów, masowej komunikacji zbiorowej w 
jednym z głównych korytarzy komunikacyjnych zachodniej części Wrocławia (od osiedla 
Nowy Dwór w rejonie ulicy Rogowskiej do placu Orląt Lwowskich). Będzie to możliwe 
poprzez wybudowanie specjalnej, wydzielonej infrastruktury transportu zbiorowego z 
którego będą mogły korzystać zarówno nowe linie tramwajowe, jak i obecne linie 
autobusowe.   

Z funduszy unijnych współfinansowana będzie także realizacja projektu budowy  
i modernizacji infrastruktury towarzyszącej przeznaczonej dla pasażerów, związanej z linią 
kolejową nr 292 na odcinku Wrocław Sołtysowice - Jelcz Miłoszyce, na której planuje się 
wznowienie pasażerskich przewozów kolejowych oraz rozbudowę węzłów przesiadkowych, 
parkingów typu Park&Ride umożliwiających komfortowe warunki przesiadania się z 
transportu indywidualnego na transport zbiorowy. Węzły przesiadkowe, wytypowane do 
budowy bądź rozbudowy w ramach projektu, zlokalizowane będą w bezpośrednim 
sąsiedztwie stacji i przystanków kolejowych oraz pętli i przystanków tramwajowych na 
terenie Wrocławia. 

Wielkimi krokami zbliżamy się do terminu dwóch dużych wydarzeń zaplanowanych na  2016 
i 2017 rok. Mowa oczywiście o Wrocławiu jako Europejskiej Stolicy Kultury (2016 rok) oraz 
World Games - Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich (2017 rok). Przebudowa teatru Capitol, 
działalność kina Helios Nowe Horyzonty, budowa Narodowego Forum Muzyki – w ten sposób 
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władze miasta przygotowały infrastrukturę na obchody roku ESK. 2016 rok to duży krok  
w kierunku rozwoju usług kultury wysokiej oraz możliwości udziału mieszkańców w 
korzystaniu z nich. Proces ten jest ciągły i od lat znajduje swoje miejsce w polityce władz 
Wrocławia. Wyrazem tego są odbywające się w mieście liczne festiwale, imprezy, a także 
prowadzona szeroko rozumiana współpraca z instytucjami kultury. Wzrost znaczenia tego 
obszaru życia miejskiego jest stały i zaplanowany na lata, a obchody roku ESK będą 
wspaniałym impulsem, nie kończącym jednak dzieła. 

Podobne myślenie towarzyszy planowaniu World Games 2017 - Igrzysk Sportów 

Nieolimpijskich. Sport i rekreacja jako inna możliwość ciekawego i aktywnego spędzenia 
czasu wolnego to oferta stale rozwijana we Wrocławiu. Oprócz dyscyplin tradycyjnych 
i cieszących się nieustannym powodzeniem (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis, 
lekkoatletyka) mieszkańcy Wrocławia niebawem będą mogli poznać sporty dziedzin 
nieolimpijskich (np. squash, boule, kręgle, bilard). Co ważne, działania nie ograniczają się 
do organizacji zawodów na profesjonalnym poziomie, ale mają za zadanie zachęcić 
mieszkańców – zwłaszcza dzieci i młodzież – do aktywnego i przyjemnego spędzania czasu 
wolnego.   

Przedsięwzięcia te mają też wymiar ponadregionalny i przyczyniają się do budowania 
pozycji miasta na arenie krajowej i międzynarodowej. Nie pozostaje to bez znaczenia w 
dobie ostrej konkurencji pomiędzy miastami regionami – konkurencji nie tylko o zasoby 
finansowe (z budżetów krajowych i unijnych) ale i o zasoby ludzkie – o najzdolniejszych 
studentów i najlepiej wykwalifikowanych pracowników. 

Badania nad przemianami struktury przestrzennej oraz gospodarczej miast coraz częściej 
wskazują na nowe czynniki rozwoju, do których należą między innymi zaawansowane 
technologie, pozwalające na oszczędność czasu i energii, oraz kapitał ludzki, kapitał 
społeczny, niezmiernie ważne w rozwoju miast. Coraz częściej wyróżnia się miasta 
zaawansowane technologicznie jako inteligentne (smart), w których dąży się do 
oszczędności wszelkich zasobów, także finansowych. Władze Wrocławia w swoich 
staraniach zmierzają w kierunku „smart”, nowoczesnej idei nastawionej na to by stać się 
ośrodkiem miejskim zarządzanym w sposób ekologiczny, nowatorski, oszczędny  
i efektywny.  Żyjemy w czasach w których rozwój innowacyjny technologii, przede 
wszystkim informatycznych i komunikacyjnych, pozwala nam znacznie podnieść 
funkcjonalność miast. By wykorzystać ten potencjał, konieczna jest symbioza 
nowoczesnych rozwiązań technicznych z istniejącą już modernizowaną  infrastrukturą. 
Dzięki temu każde miasto, które jest „smart” będzie postępowym miejscem, które dba o 
poprawę komfortu poziomu życia swoich mieszkańców i otaczające ich środowisko 
naturalne.  

W zakresie polityki finansowej priorytetowym celem na rok 2016 będzie zapewnienie 
właściwego poziomu środków na realizację zadań określonych w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta na lata 2015-2043 oraz utrzymanie wskaźnika zadłużenia na 
bezpiecznym poziomie. Ze względu na konieczność spełnienia wymogów określonych w 
ustawie o finansach publicznych, głównie w zakresie obsługi zadłużenia i generowania 
nadwyżki operacyjnej, prognozowany poziom wydatków bieżących na rok 2016 zostanie 
dostosowany do poziomu możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących. Rok 2016 będzie 
szczególnie ważny z uwagi, na to iż nastąpi zwiększenie nakładów finansowych 
przeznaczonych na przeprowadzenie we Wrocławiu wielu imprez związanych z 
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sprawowaniem przez Miasto tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 oraz 
przygotowaniem infrastruktury technicznej na organizacje The World Games w 2017. 
Dodatkowo konieczne będzie zabezpieczenie środków na realizację przedsięwzięć 
kontynuowanych oraz na inwestycje, dla których już wykonano prace przygotowawcze oraz 
te, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach 
perspektywy 2014-2020. 

Ważne przy tym jest aktywne włączenie społeczności lokalnej poprzez działania w ramach 
programu „Budżetu obywatelskiego”, mające na celu zaangażowanie mieszkańców Miasta 
w proces decyzyjny dotyczący wydatkowania środków na realizację miejskich inwestycji. 

W dokumencie Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2016 rok wskazano 
strategiczne przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w rocznej perspektywie czasowej, 
w ramach trzech obszarów priorytetowych, obejmujących cele szczegółowe rozwoju 
społeczno-gospodarczego miasta. Priorytety te nie zmieniły się w stosunku do dokumentów 
z poprzedniego trzech lat. 

Pierwszy priorytet, tak jak we wcześniejszych latach, określony został jako Europejska 

metropolia – miasto nowoczesnych przedsięwzięć. Realizacji takiego zamierzenia służyć ma 
przygotowanie  organizacji i przeprowadzenia imprez: Wrocław Europejską Stolicą Kultury 

w 2016 roku oraz The World Games w 2017 roku. Drugim priorytetem pozostała Gospodarka 

innowacyjna i rozwój skupiająca projekty wspomagające budowanie gospodarki opartej na 
wiedzy oraz przedsięwzięcia komunikacyjne, służące rozwojowi miasta. Priorytet ten, 
dotyczący gospodarki innowacyjnej opartej na wiedzy, powtarza się przez lata we 
wszystkich dokumentach strategicznych miasta i stanowi stały element wieloletniej 
polityki władz Wrocławia. Trzecim priorytetem jest Budowa kapitału społecznego, poprawa 

jakości życia mieszkańców, który skupia wysiłki związane z opieką zdrowotną i socjalną, 
edukacją, kulturą, bezpieczeństwem publicznym, organizacjami pozarządowymi czy 
rewitalizacją miasta. 

Tak uporządkowany dokument stanowi zbiór ważnych dla Wrocławia działań strategicznych 
w roku 2016 i jest podstawą do tworzenia budżetu miasta. Jest to jednocześnie forma 
realizacji strategii Wrocław w perspektywie 2020 plus w krótszym horyzoncie czasowym. 
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Struktura zawarto ści dokumentu 
 

Dokument, sporządzony na rok budżetowy 2016, ma identyczną strukturę jak ten z roku 
poprzedniego. Oparty jest na trzech priorytetach (Europejska metropolia - miasto 

nowoczesnych przedsięwzięć, Gospodarka innowacyjna i rozwój, Budowa kapitału 

społecznego, poprawa jakości życia mieszkańców). Na schemacie, który ilustruje budowę 
dokumentu (poniżej), priorytety umieszczono w trzech kolumnach. Strukturę poziomą 
utworzyło natomiast dziesięć obszarów tematycznych (komunikacja, gospodarka, 
bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie miastem i promocja, gospodarka przestrzenna 
i mieszkalnictwo, edukacja, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, ochrona i kształtowanie 
środowiska, rekreacja i sport, kultura) według których podzielone zostały przedsięwzięcia 
w każdym z priorytetów. 

Zadania, które umieszczone zostały w dokumencie przyczynią się do realizacji 
wyznaczonych priorytetów oraz będą miały swoje odzwierciedlenie w budżecie Wrocławia. 

W dokumencie nie uwzględniono zadań rutynowych, uzupełniających, pomocniczych – czyli 
zadań, które nie mają charakteru strategicznego. 

W kolejnych rozdziałach dokumentu zamieszczono wykaz zadań realizujących priorytety. 
Każdemu priorytetowi poświęcono osobną część. 

priorytety=> PRIORYTET I PRIORYTET II PRIORYTET III 

Obszary  

  

Europejska 
metropolia 

- miasto 
nowoczesnych 
przedsi ęwzięć 

Gospodarka 
innowacyjna i 

rozwój 

Budowa kapitału 
społecznego, 

poprawa jako ści 
życia 

mieszka ńców 

RAZEM 

1 Komunikacja 4 3 6 13 
2 Gospodarka - 4 2 6 
3 Bezpiecze ństwo 

publiczne - - 2 2 
4 

Zarządzanie 
miastem i 
promocja 

5 3 8 16 

5 
Gospodarka 

przestrzenna i 
mieszkalnictwo 

4 2 9 15 
6 Edukacja - 6 7 13 

7 
Ochrona 
zdrowia i 
pomoc 

społeczna 
- - 20 20 

8 
Ochrona i 

kształtowanie 
środowiska 

- - 13 13 
9 Rekreacja i 

sport 3 - 5 8 
10 Kultura 6 - 9 15 

RAZEM 22 18 81 121   
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Powyższa tabela ilustruje rozmieszczenie zadań w poszczególnych priorytetach 
i obszarach. Liczby w niej zawarte oznaczają ilość przedsięwzięć.  

Zadania wyszczególniono również wg obszarów tematycznych jakich dotyczą (i w jakich 
figurować będą w budżecie Wrocławia). Oprócz nazwy zadania podano jego krótki opis, 
wyjaśnienie.  
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Priorytet I. Europejska metropolia – miasto nowoczesnych przedsięwzięć 
 

Miasta, jako forma organizacji przestrzeni, a także miejsce koncentracji procesów 
społeczno-gospodarczych, stanowią układ hierarchiczny. Zaliczanie jednostek do 
poszczególnych płaszczyzn tego układu może zostać przeprowadzone z zastosowaniem co 
najmniej kilku istotnych kryteriów, jednakże jednym z najważniejszych jest kryterium 
spełnianych przez nie funkcji. Miasta-metropolie to jednostki tworzące „górę” hierarchii. 
Cechuje je różnorodność pełnionych funkcji oraz ponadregionalny zasięg ich 
oddziaływania.  

Obszary metropolitalne są ważnymi ośrodkami gospodarczymi, naukowymi, kulturalnymi, 
administracyjnymi i politycznymi na świecie. To właśnie w ich obrębie dokonuje się 
największy rozwój innowacyjności i kreatywności. Widoczne jest to na podstawie takich 
wskaźników jak wysokość PKB na mieszkańca, liczby rejestrowanych na tych obszarach 
patentów, czy pracujących w ośrodkach naukowych laureatów najważniejszych konkursów 
naukowych. Nie jest przesadą więc, że  wielu naukowców uznaje, iż XXI wiek będzie 
należał do metropolii. Pozycja gospodarcza oraz polityczna państwa będzie zatem zależała 
od tego, na jakim etapie rozwoju będą jego obszary metropolitalne, jaka będzie ich 
pozycja w priorytetach rozwojowych kraju, a także czy zostaną stworzone efektywne 
narzędzia zarządzania publicznego. 

Działania na rzecz rozwoju funkcji metropolitalnych Wrocławia oraz umacniania jego 
pozycji w kraju i na arenie międzynarodowej, powinny koncertować się na tworzeniu 
warunków do dynamicznego rozwoju poprzez aktywizowanie jego funkcji miejskich 
i metropolitalnych. Realizacja tego typu zamierzeń będzie polegać na podejmowaniu 
i kontynuowaniu działalności związanej z organizacją dużych przedsięwzięć kulturalnych, 
sportowych, wystawienniczych i promocyjnych oraz aktywnej współpracy w aspekcie 
metropolitalnym i europejskim. 

W perspektywie najbliższych lat najważniejszymi przedsięwzięciami na skalę 
ponadregionalną będą obchody Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016 oraz World Games 
w 2017. Organizacja tego typu imprez buduje dobrą atmosferę wokół miasta, wzmacnia 
jego wizerunek i stwarza szansę wygrywania konkurencji o potencjalnych turystów, 
przyszłych mieszkańców czy inwestorów.  

Metropolitalny rozwój Wrocławia warunkowany jest ponadto współpracą Wrocławia 
z otoczeniem. Postępować będzie integracja społeczno-gospodarcza we wrocławskiej 
aglomeracji, a w myśleniu o przestrzeni coraz bardziej do głosu dochodzi podejście szersze 
niż tylko do granic administracyjnych Wrocławia. Zagadnienia usług społecznych czy 
komunikacji analizowane będą w ujęciu aglomeracyjnym. Takiego myślenia wymagają od 
jednostek samorządu lokalnego już nie tylko instytucje zarządzające wdrażaniem 
projektów dofinansowanych z UE, które w kolejnej perspektywie finansowej (2014-2020) 
preferują wyraźnie przedsięwzięcia zintegrowane terytorialnie, ale przede wszystkim 
sama natura problemów dotykających współcześnie metropolie. 
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Lp Nazwa zadania 

Budowa obwodnicy osiedla Leśnicy od ulicy Średzkiej do ulicy Granicznej we Wrocławiu 

1 
Zakres zadania obejmuje wybudowanie łącznie ok. 7,5 km trasy (wraz z obiektami inżynierskimi),  
z ciągami pieszo-rowerowymi, oświetleniem i sieciami Miejskiej Teletechnicznej Kanalizacji 
Kablowej. 

Przebudowa ulicy Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu 

2 Zakres obejmuje przebudowę ul. Buforowej od ul. Bardzkiej do granic miasta wraz z przebudową 
wiaduktu kolejowego. Budowa nowej jezdni, ścieżki rowerowej i ciągu pieszego na całej długości 
oraz budowa ronda na skrzyżowaniu z ul. Terenową. 

Realizacja projektu Modernizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce–Wrocław 

Sołtysowice w ramach ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 

3 

Projekt obejmuje budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej niezbędnej dla pasażerów, 
związanej z linią kolejową nr 292 na odcinku Wrocław Sołtysowice - Jelcz Miłoszyce, na której 
planuje się wznowienie pasażerskich przewozów kolejowych. Projekt obejmuje zakres Gminy 
Wrocław i jest zintegrowany z działaniami na rzecz modernizacji linii kolejowej planowanymi do 
realizacji przez PKP PLK S.A. oraz zadaniami towarzyszącymi na terenie Gmin Czernica i Jelcz 
Laskowice. Projekt w zakresie Wrocławia obejmuje budowę i modernizację infrastruktury 
towarzyszącej na czterech istniejących stacjach i przystankach kolejowych tj. Wrocław 
Sołtysowice, Kowale, Swojczyce, Wojnów oraz na trzech nowych przystankach: Wrocław Popiele, 
Wrocław Strachocin oraz Wrocław Łany. Dodatkowo planuje się budowę strategicznego parkingu 
Park&Ride na granicach Wrocławia. W ramach Projektu planuje się również budowę parkingów 
rowerowych Bike&Ride. Projekt planowany jest do współfinansowania ze środków ZIT WrOF. 

Projekt rozbudowa węzłów przesiadkowych komunikacji zbiorowej we Wrocławiu w ramach ZIT 
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 

4 

Projekt obejmuje rozbudowę systemu węzłów przesiadkowych i parkingów typu Park&Ride 
umożliwiających komfortowe przesiadki z transportu indywidualnego na transport zbiorowy: 
kolejowy i tramwajowy. Węzły przesiadkowe wytypowane do budowy bądź rozbudowy w ramach 
Projektu zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie stacji i przystanków kolejowych oraz pętli  
i przystanków tramwajowych na terenie Wrocławia. Projekt zakłada realizację w ramach kilku 
zadań składowych budowę bądź rozbudowę parkingów Park&Ride, Bike&Ride, budowę dróg 
dojazdowych do parkingów oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej dla funkcjowania 
parkingów. W efekcie w ramach Projektu planuje się utworzenie 8 nowych parkingów Park&Ride,  
3 istniejące parkingi zostaną powiększone. Łącznie powstanie ok. 900 miejsc parkingowych. Projekt 
planowany jest do współfinansowania ze środków ZIT WrOF. 
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Lp Nazwa zadania 

Organizacja ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych promujących Wrocław 

5 
W ramach zadania zorganizowane zostaną prestiżowe imprezy sportowe mające na celu 
przyciągnięcie jak największej liczby widzów. 

Międzynarodowa Promocja Wrocławia w kontekście ESK 2016 

6 Zorganizowanie wystawy, której motywem przewodnim jest postać Kardynała Bolesława Kominka, 
autora listu skierowanego przez polskich biskupów do biskupów niemieckich w 1965 r. ze słynnym 
zdaniem: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, który stał się budowniczym pojednania polsko-
niemieckiego, a przez to ogólnoeuropejskiego. 

Prowadzenie kampanii promocyjnej Wrocław - Twoje Klimaty 

7 
Celem zadania jest utrwalenie wizerunku miasta przyjaznego mieszkańcom, otwartego dla gości, 
oferującego wysoką jakość życia, podniesienie jakości życia mieszkańców. Organizowanie,  
w ramach kampanii, wydarzeń kulturalnych (wystaw, spektakli, koncertów). Prowadzenie kampanii 
w mediach (ogłoszenia w prasie i radiu), kampanie internetowe, wizerunkowe kampanie reklamowe 
(billboardy, citylighty, prasa, TV itd.). 

Prowadzenie kampanii promocyjnej Wrocław - kulinarna stolica Polski 

8 
Promocja Wrocławia jako miasta o wszechstronnej ofercie kulinarnej. Odtwarzanie wrocławskiej 
kuchni regionalnej; współpraca z restauratorami i hotelarzami — lobbowanie na rzecz 
wprowadzenia do stałego menu przepisów kuchni regionalnej; Festiwal Kulinarny Europa na 

widelcu; promocja kuchni regionalnej na portalu Smaki Wrocławia. 

Promocja Wrocławia jako atrakcyjnego ośrodka turystycznego 

9 W ramach promocji turystycznej Wrocławia przewiduje się realizację następujących działań: 
opracowanie i przygotowanie nowych materiałów promocyjnych przedstawiających Wrocław jako 
atrakcyjne miejsca dla turystyki kulturowej, uaktualnienie informacji o bazie noclegowej miasta i 
regionu, udział w targach turystycznych w kraju i za granicą. 

Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na 
osiedlu "Nowe Żerniki" 

10 Zakres obejmuje: regulację rzeki Ługowiny, budowę mostka i rowu zaporowego, budowę 
infrastruktury technicznej na osiedlu WUWA, rozbudowę infrastruktury drogowej ul. Grabowa, 
Bukowa, Białodrzewna, a także budowę Centrum Kultury i  Aktywności Lokalnej. 

Prace nad planem zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego 

11 Konferencje, kontakty, spotkania z przedstawicielami samorządów Wrocławskiego Obszaru 
Metropolitalnego. Działania w ramach WrOM, które doprowadzić mają do poprawienia jakości 
planowania przestrzennego na poziomie metropolitalnym. 
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Zwiększenie atrakcyjności i dostępności zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach 
Wrocławskiej Strategii Edukacyjnej 

12 

Budowa, przebudowa lub rozbudowa infrastruktury sportowej (bloków sportowych i basenów) w 
placówkach oświatowych. Promowanie wśród dzieci i młodzieży nieolimpijskich dyscyplin sportu w 
związku z organizowanymi we Wrocławiu The World Games 2017. Realizacja projektów 
edukacyjnych mających na celu: zapewnienie dzieciom i młodzieży zajęć rekreacyjno-
wychowawczych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich poprzez organizację półkolonii  
i otwartych sal; podnoszenie sprawności fizycznej uczniów poprzez realizację programu nauki 
pływania uczniów klas trzecich szkół podstawowych, projektu "Mały Mistrz" oraz organizację zajęć 
sportowo-rekreacyjnych z łyżwiarstwa. 
 

Poszerzanie oferty aktywnego udziału i współtworzenia wydarzeń kulturalnych w mieście przez 
uczniów wrocławskich szkół,  w związku z tytułem Wrocław - Europejska Stolica Kultury 2016 

13 

 

1. Młodzi Obywatele Kultury - program, którego głównym celem jest kształtowanie u dzieci  
i młodzieży aktywnego i krytycznego uczestnictwa w kulturze poprzez organizację i prezentację 
różnorodnych działań artystycznych w przestrzeni miasta. Inicjatywa obejmuje wszystkie poziomy 
edukacyjne, zakłada również doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji kulturalnej. Ważnym 
elementem programu są: aktywność twórcza uczniów oraz współpraca z miejskimi instytucjami 
kultury. W 2016 roku we współpracy z Biurem Festiwalowym Impart 2016 zorganizowane zostanie  
I Forum Pisarskie Dzieci i Młodzieży oraz Międzynarodowe Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej. 
2.Edukacja Filmowa - długofalowe projekty aktywnej praktyki filmowej skierowane do nauczycieli 
oraz dzieci i młodzieży ze wszystkich poziomów edukacyjnych. Celem projektowanych działań jest 
świadome, aktywne i krytyczne obcowanie ze sztuką filmową, rozumienie roli twórczości filmowej 
w życiu społecznym i artystycznym. 3."Wrocław stolicą czytania - tworzenie bajecznych ławeczek" - 
projekt edukacyjno - kulturalny skierowany do wszystkich placówek edukacyjnych, realizowany w 
ramach akcji "Cały Wrocław czyta" promuje ideę bookcrossingu - bezpłatnej wymiany książek. Jego 
celem jest rozwijanie propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei czytania. 4.Projekt filozoficzny 
"Jestem z Wrocławia więc myślę" - warsztaty prowadzone na wszystkich poziomach edukacyjnych. 
Projekt ma na celu zainteresowanie filozofią, poznawanie wiedzy filozoficznej, dotyczy rozwoju 
kompetencji poznawczych i komunikacyjnych uczniów, czyli  kształcenia umiejętności stawiania 
pytań problemowych, argumentacji, uzasadniania i wyciągania wniosków, rozpoznawania 
konsekwencji praktycznych, myślenia holistycznego. 

Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją 
Stadionu Olimpijskiego 

14 
Zakres obejmuje m.in.: przebudowę basenu przy ul. Wejherowskiej, renowację Stadionu 
Olimpijskiego, zagospodarowanie terenu Parku Tysiąclecia wraz z budową toru wrotkarskiego. 

Przebudowa Strzelnicy na Stadionie Olimpijskim 

15 
Przygotowanie infrastruktury Stadionu Olimpijskiego do World Games w 2017 roku. 
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Organizacja The World Games 2017 (Igrzyska Sportów Nieolimpijskich) 

16 Umowa z International World Games na organizację "The World Games 2017", promocja  
i rozpowszechnianie dyscyplin objętych w programie igrzysk oraz wsparcie przygotowania igrzysk  
i wydarzeń z nimi związanych. 

Realizacja projektów kulturalnych o najwyższym znaczeniu i randze 

17 Organizacja m.in.: Przeglądu Piosenki Aktorskiej, Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile 
Nowe Horyzonty, Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans,  Brave Festival Przeciw 
Wypędzeniom z Kultury, "Thanks Jimi Festival" Gitarowy Rekord Guinessa. 

Realizacja obiektu Centrum Historii ZAJEZDNIA we Wrocławiu 

18 
Zakres obejmuje przebudowę i rozbudowę o poziom -1 hali zajezdni wraz z zagospodarowaniem 
terenu, drogą dojazdową i parkingami oraz przebudowę budynku biurowego przy ul. Grabiszyńskiej 
184 we Wrocławiu. Celem zadania jest utworzenie miejsca nowoczesnych wystaw historycznych, 
projektów edukacyjnych i wydarzeń związanych z historią miasta i regionu. 

Działania związane z przygotowaniem obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku 

19 W realizacji założeń Europejskiej Stolicy Kultury 2016 chcemy tworzyć wysoką jakość życia przez 
poszerzanie oferty kulturalnej zarówno w sensie infrastrukturalnym, jak i treściowym. Wśród 
działań znajdą się m.in.: budowanie marki Wrocław ESK 2016, reklama wizerunkowa 
przedsięwzięcia, reklama zewnętrzna, działania Public Relations. 

Realizacja Programu przyznawania nagród Wrocławia w dziedzinie kultury 

20 W ramach programu przyznawana jest Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus, Wrocławska 
Nagroda Poetycka Silesius, Nagroda Prezydenta Wrocławia, Dobre Strony. 

Organizacja uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

21 

Realizacja zadania polega na organizacji uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka-
Jeziorańskiego ustanowionej  dnia 4 czerwca 2004 roku przez samego Jana Nowaka - 
Jeziorańskiego, Miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Narodowy Ossolińskich, Kolegium 
Europy Wschodniej. Intencją twórców było uhonorowanie nią osób, które miały znaczący udział  
w obaleniu komunizmu, w odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz istotny wkład w budowę  
i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego,  zarówno w Polsce jak i Europie Środkowej  
i Wschodniej. Dotychczasowymi laureatami Nagrody zostali: Tadeusz Mazowiecki, George Bush, 
Stanisław Szuszkiewicz, kardynał Jean Marie Lustiger, Sergiej Kowaliow, Vaclav Havel, Leszek 
Balcerowicz, Jerzy Koźmiński, Instytut Literacki w Paryżu, Zbigniew Brzeziński. Ranga nagrodzonych 
osób oraz instytucji sprawia, że corocznie z tej okazji odwiedzają Wrocław znamienici goście  
z kraju i z zagranicy. 
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Wsparcie finansowe inicjatyw kreujących Wrocław jako nowoczesny  ośrodek życia 
muzycznego, teatralnego, plastycznego 

22 
Współpraca z artystami i środowiskami artystycznymi, organizacjami pozarządowymi w tym 
organizacja otwartych konkursów na realizację projektów kulturalnych. 
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Priorytet II. Gospodarka innowacyjna i rozwój 
 

Od 2014 r. trwają prace nad stworzeniem koncepcji nowego połączenia centrum miasta z 
zachodnią częścią Wrocławia. W tym roku planowane jest rozpoczęcie prac nad 
uruchomieniem wydzielonego korytarza tramwajowo-autobusowego, z którego będą mogły 
korzystać zarówno nowe linie tramwajowe, jak i obecne linie autobusowe obsługujące 
osiedla Nowy Dwór i okoliczne osiedla. W ramach inwestycji planowana jest także budowa 
pętli tramwajowej przy ulicy Rogowskiej, budowa wiaduktu przeznaczonego wyłącznie dla 
komunikacji zbiorowej, przebudowa placu Orląt Lwowskich. Projekt planowany jest do 
współfinansowania ze środków UE. 

Także ze środków UE będzie współfinansowana kontynuacja projektu Zintegrowany System 
Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu. Będzie to III etap prac, który 
przewiduje budowę korytarza tramwajowego przebiegającego ulicami Popowicką, 
Starogroblową i Długą, stanowiącego alternatywę dla ciągu ulicy Legnickiej. Prace obejmą 
także niezbędną infrastrukturę towarzyszącą oraz budowę węzła przesiadkowego kolejowo-
tramwajowego przy stacji Wrocław Popowice. Ponadto w ramach projektu planuje się 
wbudowanie torowiska tramwajowego przy ulicy Hubskiej (na odcinku od ulicy Glinianej do 
Dyrekcyjnej).  

Rok 2016 r to kontynuacja rewitalizacji społeczno-gospodarczej Nadodrza. Projekt 
rewitalizacji dawnych traktów handlowych składa się z szeregu zintegrowanych działań 
takich jak: systematyczne przygotowywanie oferty lokalowej dla artystów, rzemieślników i 
handlowców, remonty miejskich lokali użytkowych, wspieranie rozwoju działań twórczych i 
tradycyjnej działalności usługowej poprzez warsztaty edukacyjne, spotkania aktywizujące 
współpracę mieszkańców ze sferą biznesu, kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród 
dzieci i młodzieży. Dzięki realizacji projektu dzielnica zyskuje charakter rzemieślniczo-
artystyczny, a obszar staje się strefą zakupów niecodziennych - otwierają się tu nowe 
galerie artystyczne, warsztaty twórcze, aktywnie działają organizacje pozarządowe. 

W tym roku rusza realizacja projektu WroTechHub, którego pomysłodawcą jest Wrocławska 
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Projekt zakłada promowanie Wrocławia jako 
jednego z ważniejszych innowacyjnych ośrodków tworzenia oprogramowania w regionie 
Europy Środkowej. Przewiduje wsparcie polskich firm z branż IT i kreatywną w ekspansję 
międzynarodową na wybranych rynkach europejskich poprzez działania promocyjne, 
wsparcie w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i organizację misji gospodarczych. 

Nowoczesnemu zarządzaniu miastem sprzyja rozwój i wdrażanie narzędzi informatycznych. 
Jako przykładowe projekty wymienić tu można ciągłą rozbudowę i rozwój Systemu 
Informacji Przestrzennej Wrocławia (SIP). 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty to działania mające na celu dostosowanie ofert 
kształcenia do potrzeb rynku pracy dla aglomeracji wrocławskiej. W 2016 r. będą także 
kontynuowane zamierzenia wspierające współpracę szkolnictwa wyższego z 
przedsiębiorcami i samorządem. 
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Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap III 

23 

Projekt jest kontynuacją działań Miasta zrealizowanych w ramach projektów Zintegrowany System 
Transportu Szynowego Etap I i II. Obejmuje budowę nowego korytarza tramwajowego stanowiącego 
alternatywę dla ciągu ul. Legnickiej tj. trasę tramwajową w ul. Popowickiej, Starogroblowej  
i Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i stacją 
prostownikową, przebudowę wiaduktu kolejowego nad ul. Długą oraz budowę zintegrowanego węzła 
przesiadkowego kolejowo-tramwajowego przy stacji Wrocław Popowice, w formie zespołów 
przystanków tramwajowych i autobusowych zlokalizowanych w obszarze pod przebudowanym 
wiaduktem kolejowym. Ponadto w ramach Projektu planuje się przebudowę odcinka ul. Hubskiej (od 
ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej) polegająca na wbudowaniu torowiska tramwajowego wraz z budową 
i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Projekt planowany jest do współfinansowania 
ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2014-2020. 

Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą 

24 Zakres obejmuje: budowę drogi łączącej Wrocławski Park Technologiczny z Wrocławskim Parkiem 
Przemysłowym oraz budowę Osi Inkubacji od Prologis do ul. Rakietowej. 

Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór 
z Centrum Wrocławia 

25 Uruchomienie nowego wydzielonego korytarza tramwajowo-autobusowego, z którego będą mogły 
korzystać zarówno nowe linie tramwajowe, jak i obecne linie autobusowe obsługujące osiedla Nowy 
Dwór i okoliczne osiedla. W ramach inwestycji planowana jest także budowa pętli tramwajowej przy 
ulicy Rogowskiej, budowa wiaduktu przeznaczonego wyłącznie dla komunikacji zbiorowej, 
przebudowa pl. Orląt Lwowskich. Projekt planowany jest do współfinansowania ze środków UE. 

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza  wrocławskiego Nadodrza 

26 

BRG realizuje projekty miękkie mające charakter wspomagający działania rewitalizacyjne na 
Obszarze Wsparcia wyznaczonym uchwałą RM nr XXXI/1037/09. Są to projekty zarówno o charakterze 
informacyjno-promocyjnym, jak i animującym aktywność społeczną i gospodarczą na Nadodrzu. 
Projekt rewitalizacji dawnych traktów handlowych składa się z szeregu zintegrowanych działań 
takich jak: systematyczne przygotowywanie oferty lokalowej dla artystów, rzemieślników  
i handlowców, remonty miejskich lokali użytkowych, wspieranie rozwoju działań twórczych  
i tradycyjnej działalności usługowej poprzez warsztaty edukacyjne, spotkania aktywizujące 
współpracę mieszkańców ze sferą biznesu, kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci  
i młodzieży. W ramach projektu prowadzony jest program dla przedsiębiorców „Witryny Nadodrza – 
okna na świat”, mający na celu podniesienie wartości estetycznej przestrzeni publicznych w ciągach 
ulic handlowych. 
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Działalność Centrum Rozwoju Zawodowego 

27 

Zmodernizowany, w ramach dofinansowania z UE kompleks budynków poprzemysłowych, Centrum 
Rozwoju Zawodowego - służy rozwojowi zdolności i kompetencji nowoczesnego rzemiosła, 
umożliwiając ich wykorzystanie w pracy zawodowej. Ośrodek wzmacnia i promuje przedsiębiorczość 
oraz aktywność społeczną. Jest przestrzenią o niepowtarzalnym klimacie do realizacji 
niekomercyjnych projektów o charakterze warsztatowym i szkoleniowym (w tym szkolenia wysoko 
specjalistyczne). Centrum służy także wymianie idei i spotkaniom z uznanymi ekspertami w 
dziedzinie rzemiosła artystycznego, mody, sztuki, wzornictwa przemysłowego. 

Realizacja pilotażowego programu Polski Czempion i klaster branż kreatywnych Creativro 

28 

Program wspierania polskiego biznesu "Polski Czempion" mający na celu wykreowanie wśród polskich 
przedsiębiorstw globalnych graczy z centralami swoich koncernów znajdującymi się we Wrocławiu. 
Ekspansja rodzimych firm zwiększy stabilność gospodarki i jej potencjał innowacyjny. Celem pilotażu 
w przeciągu 5-10 lat jest posiadanie we Wrocławiu kilku central firm o zasięgu globalnym. Partnerem 
programu jest Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. 
Działania w ramach klastra Creativro mają wzmocnić wizerunek wrocławskich branż kreatywnych, a 
zwłaszcza firm z sektora multimedialnego. Celem działań projektu jest także przyciągnięcie funduszy 
Venture Capital na realizację (innowacyjnych) projektów. Dodatkowo celem projektu będzie 
organizacja i przeprowadzanie szkoleń, praktyk zawodowych i innych działań pozwalających osobom 
bezrobotnym i/lub absolwentom wrocławskich uczelni na dostosowanie ich wiedzy do aktualnych 
wymagań rynku pracy we Wrocławiu. 

Realizacja projektu WroTechHub 

29 

Wsparcie polskich firm z branż IT i kreatywnej w ekspansji międzynarodowej i internacjonalizacji na 
wybranych rynkach europejskich poprzez działania promocyjne, wsparcie w nawiązywaniu kontaktów 
gospodarczych i organizację misji gospodarczych oraz wizyt studyjnych. Promowanie Wrocławia jako 
jednego z ważniejszych innowacyjnych ośrodków tworzenia oprogramowania w regionie Europy 
Środkowej. Projekt będzie się koncentrować na organizacji cyklu dwudniowych wyjazdów 
zagranicznych do krajów i miast, wskazanych przez firmy zainteresowane udziałem w projekcie 
(Niemcy, Austria, Szwajcaria, Skandynawia, Wielka Brytania). 

Promocja Wrocławia jako prężnego ośrodka uniwersyteckiego 

30 

Budowanie wizerunku Wrocławia jako prężnego ośrodka uniwersyteckiego, doskonałego miejsca do 
studiowania i przyjemnego spędzania czasu wolnego; zwiększenie liczby studentów we Wrocławiu; 
nawiązanie ścisłej współpracy z uczelniami i wypracowanie wspólnej strategii promocji; wspieranie 
uczelni w realizacji programu „Study in Wrocław” (produkcja materiałów na targi edukacyjne – 
broszury, płyty itp.). 
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Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia – etap II 

31 Uruchomienie narzędzi informatycznych skoordynowanego zarządzania przestrzenią. System ma na 
celu pozyskiwanie, przetwarzanie i prezentowanie danych, dotyczących informacji przestrzennej, 
oraz towarzyszących im informacji opisowych o obiektach miasta. 

Realizacja programu e-administracja 

32 
Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej poprzez 
wprowadzenie narzędzi informatycznych do elektronicznej rekrutacji, oceny pracowniczej oraz 
służby przygotowawczej. 

Podwyższenie poziomu ładu przestrzennego 

33 
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie analiz 
urbanistycznych. 

Opracowania architektoniczne związane z inwestycjami realizowanymi przez Gminę Wrocław 

34 Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie inwestycji drogowych (placów, skwerów). 

Budowanie gospodarki opartej na wiedzy 

35 Kontynuacja działań wspierających współpracę szkolnictwa wyższego z przedsiębiorstwami  
i samorządem, w szczególności poprzez inicjatywy oddziałujące na kompetencje absolwentów oraz 
wspierające talenty akademickie. 

Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy dla Aglomeracji Wrocławskiej w ramach 
Wrocławskiej Strategii Edukacyjnej 

36 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty: wzbogacanie oferty kształcenia zawodowego na poziomie zawodów 
robotniczych i technicznych - dostosowanie do potrzeb rynku pracy, upowszechnienie kształcenia 
zawodowego w formach pozaszkolnych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, podnoszenie 
prestiżu i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez stworzenie systemu promocji kształcenia w 
zawodzie, tworzenie klas dedykowanych i patronackich w szkołach zawodowych w oparciu o 
współpracę z pracodawcami i wyższymi uczelniami, edukacja trafnego wyboru miejsca pracy - 
systemowe doradztwo zawodowe na każdym etapie edukacyjnym, doposażenie pracowni 
zawodowych oraz przygotowywanie stanowisk egzaminacyjnych na potrzeby egzaminów 
zawodowych. 
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Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów ścisłych i języków obcych  
w ramach Wrocławskiej Strategii Edukacyjnej 

37 

Podniesienie jakości kształcenia i innowacyjności kształcenia poprzez realizację: interaktywnych 
pokazów we wrocławskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach 
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki; projektów wspierających rozwijanie zainteresowań i zdolności 
uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych,  języków obcych, kreatywności i myślenia strategicznego 
poprzez ofertę atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych; wymian międzynarodowych m.in. w ramach 
programu Erasmus+, szkół partnerskich oraz Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży; 
wzmacniających funkcję wychowawczą szkoły; zwiększających atrakcyjność nauczania - zajęcia 
pozalekcyjne z robotyki; poszerzających ofertę kształcenia języków obcych oraz uwrażliwiających 
na międzykulturowość w ramach współpracy szkół ze Stowarzyszeniem AISEC, wykorzystujących 
przestrzeń Miasta do realizacji podstawy programowej . 

Edukacja dla gospodarki opartej na wiedzy 

38 Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i kwalifikacji uczniów szkół zawodowych do wymagań 
konkurencyjnego rynku pracy w wymiarze krajowym i europejskim, poprzez opracowanie i wdrożenie 
efektywnych systemów kształcenia młodzieży i doskonalenia nauczycieli szkół zawodowych, a także 
analizy potrzeb rynku pracy i ich korelacja z systemem kształcenia. 

Realizacja programu Edukacja Przedsiębiorczości 

39 

Celem jest tworzenie we Wrocławiu większej ilości mikro, małych i średnich firm świadomych i 
konkurencyjnych w warunkach gospodarki rynkowej oraz promowanie kultury przedsiębiorczości jako 
pożądanej kompetencji na rynku pracy. W ramach zadania realizowane są projekty kierowane do 
uczniów i nauczycieli na wszystkich etapach edukacji, które stanowią wsparcie systemu edukacji pod 
kątem wdrożenia innowacyjnych narzędzi podnoszenia kompetencji, jak również podejmowane są 
działania na rzecz rozwoju startupów. 

Podnoszenie efektywności i jakości zarządzania placówkami oświatowymi w ramach 
Wrocławskiej Strategii Edukacyjnej 

40 Zwiększanie dostępności usług elektronicznych dla uczniów i ich rodziców - platforma edukacyjna, 
portal oświatowy pełniący rolę informacyjną, komunikacyjną i integracyjną, elektroniczny dziennik, 
SMS do rodziców, zintegrowany miejski system biblioteczny. 
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Priorytet III. Budowa kapitału społecznego, poprawa jakości życia 
mieszkańców 

 
W Założeniach polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2016 rok zadania dotyczące 
poprawy jakości życia skupiają blisko 65% wszystkich przedsięwzięć realizowanych przez 
władze Miasta. Jest to proporcja, która od lat w polityce miasta utrzymuje się na 
podobnym poziomie. 

Osiągnięcie celów związanych z dobrą jakością życia mieszkańców będzie realizowane 
przede wszystkim poprzez działania zmierzające do poprawy sprawności systemu ochrony 
zdrowia i opieki społecznej, przez stałe podnoszenie  standardów  edukacyjnych, 
polepszenie warunków zamieszkiwania oraz stworzenie bogatej oferty kultury czasu 
wolnego. 

Przy zmniejszającej się liczbie dużych inwestycji infrastrukturalnych, które miały na celu 
skok jakościowy w zakresie systemu komunikacyjnego oraz przygotowania do EURO 2012, 
obecnie akcenty polityki miejskiej przesuwają się w kierunku projektów „miękkich”, nie 
tak kapitałochłonnych ale bliższych zaspokajaniu bezpośrednich potrzeb mieszkańców. 

W ramach tych zagadnień realizowane będą m.in. programy ukierunkowane na promowanie 
zdrowego stylu życia oraz wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych. Planuje się 
kontynuację prac przy rewitalizacji Wrocławia (m.in. Przedmieścia Odrzańskiego i 
Oławskiego, terenów WUWA), prace przy zagospodarowaniu wnętrz międzyblokowych, 
rozbudowę miejskiego systemu ścieżek rowerowych, zagospodarowania, ochrony i 
kształtowania terenów zielonych, współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

Bezpośredni wpływ na wybór konkretnych projektów do realizacji będą mieli mieszkańcy 
dzięki Wrocławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu.  

Realizowane będą także programy pomocy dla rodzin wielodzietnych. Rozwijana będzie 
oferta działań informacyjno-edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie 
profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.  

Sport i rekreacja oraz kultura stanowią ważną część zadań z zakresu poprawy jakości życia. 
Na terenie miasta realizowane będą w dalszym ciągu liczne imprezy i zajęcia sportowo-
rekreacyjne, kontynuowana będzie praca nad programem rozwoju dyscyplin sportowych. 

Dbałość władz o środowisko wyraża się m.in. poprzez możliwość uzyskania przez 
wrocławian dotacji  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
likwidację uciążliwych pieców i kotłowni opalanych węglem, realizację Powiatowego 
Programu Zwiększenia Lesistości Wrocławia, opracowanie i realizację planów nasadzeń 
zieleni (w tym w dolinie Odry i dolinie Widawy), program rewitalizacji bulwarów, wysp 
odrzańskich i zieleni miejskiej, rewaloryzację parków i skwerów. 
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Przebudowa ulicy Wojanowskiej 

41 Zakres obejmuje realizacje ul. Wojanowskiej dla obsługi wielorodzinnej zabudowy TBS oraz drogi w 
ciągu al. Stabłowickiej (ul. Fieldorfa) do połączenia ze zrealizowaną inwestycją drogową do Nowego 
Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu. 

Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Na Grobli i Międzyrzeckiej wraz z budową zatok 
postojowych 

42 
Zakres obejmuje: rozbudowę wału przeciwpowodziowego wzdłuż ul. Międzyrzeckiej, z przebudową 
zejścia z kładki Zwierzynieckiej wraz z budową oświetlenia, budowę parkingu wraz z odwodnieniem i 
oświetleniem. 

Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej 

43 Zakres obejmuje: przebudowę ulicy Parafialnej od ul. Grota Roweckiego do ul. Strachowskiego wraz z 
budową ścieżki rowerowej i chodnikiem, a także przebudowa ul. Pawiej od ul. Asfaltowej do ul. 
Przystankowej. 

Realizacja programu inicjatyw lokalnych 

44 
Zadania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej budowy, bądź przebudowy dróg wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą i oświetleniem. 

Realizacja programu poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej 

45 W ramach zadania realizowane są naprawy i remonty średnie, szybkie wymiany nawierzchni ulic oraz 
poprawa stanu technicznego dróg gruntowych, chodników a także modernizacja obiektów 
inżynierskich, torowiska na terenie miasta. 

Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum 

46 
W ramach zadania przebudowa przejścia Świdnickiego. 

Wzrost konkurencyjności handlu w oparciu o walory regionalne, turystyczne i historyczne 

47 Prowadzenie na terenie Placu Nowy Targ, w oparciu o udostępnioną przez Miasto infrastrukturę,  
cyklicznego jarmarku oferującego mieszkańcom i turystom produkty świeże, sezonowe i ze znanego 
źródła oraz produkty regionalne. 

Realizacja projektu Wrocławskie Sukiennice 

48 Zadanie dotyczy przebudowy parteru budynku Sukiennice 11-15. Projekt ma na celu wprowadzenie 
nowej funkcji - handlowej, zamiast dotychczasowej administracyjnej. Zamiana funkcji ma wpłynąć 
pozytywnie na kształtowanie turystycznej marki Rynku we Wrocławiu. 
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Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych 

49 Zadania dotyczące opracowania dokumentacji projektowych lub realizacji robót w zakresie budowy, 
przebudowy oświetlenia ulic. 

Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta 

50 

System monitorowania wizyjnego CCTV miasta Wrocławia ma na celu poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców, przeciwdziałanie  wykroczeniom przeciwko porządkowi publicznemu, takim jak 
niszczenie mienia, akty wandalizmu i chuligaństwa, zakłócanie porządku, spożywanie alkoholu w 
miejscach niedozwolonych. Zadanie będzie realizowane kolejno w poszczególnych rejonach 
(dzielnicach) Wrocławia. 

Wdrożenie systemu do zarządzania relacjami z klientami Zamawiającego 

51 Wdrożenie systemu CRM w jednostkach gminy, poza UM Wrocław oraz budowa powiązanej  
z systemem aplikacji mobilnej. 

Wdrożenie Generatora ofert dla NGO - III etap 

52 

Wdrożenie nowych funkcjonalności  zintegrowanego systemu obsługującego  obszar organizacji 
pozarządowych  wraz z usługami elektronicznymi dla nich dostępnymi. Narzędzie informatyczne  
wspierać będzie organizacje pozarządowe  m.in.  w prawidłowym przeprowadzeniu procedury 
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz ich rozliczenie. W szczególności ma 
objąć również  stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi, 
Gminą Wrocław i mieszkańcami Wrocławia. 

Promocja działalności organizacji pożytku publicznego poprzez Kampanie 1% 

53 

„Zostaw swój 1% we Wrocławiu! Wesprzyj wrocławskie organizacje.” –  kampania informacyjno – 
promocyjna skierowana do mieszkańców Wrocławia. Celem akcji jest zachęcenie wrocławian do 
przekazania 1% swojego podatku na rzecz wrocławskich organizacji pożytku publicznego, a tym 
samym pomoc w realizacji wielu pożytecznych działań społecznych i akcji charytatywnych we 
Wrocławiu i na rzecz mieszkańców naszego miasta. Kampania realizowana będzie głównie poprzez 
promocję na stronach www. 

Realizacja projektu Nowy obiekt - nowa jakość 

54 

Podniesienie jakości wykonywanych zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym  
poprzez wykonanie prac adaptacyjnych i remontowych, przystosowujących przede wszystkim  lokale 
użytkowe będące w zasobach Gminy Wrocław, w których organizacje pozarządowe realizują zadania 
publiczne do obowiązujących przepisów. 
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Działalność Grup Dialogu Społecznego (GDS) 

55 

Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  propozycja i zaproszenie do dialogu społecznego wystosowana 
przez UM Wrocławia / Rzecznika ds Dialogu Społecznego. Ideą tematycznych (obszary zgłaszane 
głównie przez organizacje pozarządowe), mieszanych grup (organizacje pozarządowe -  pracownicy 
UM Wrocławia, inne jednostki merytoryczne) jest prowadzenie debaty, diagnoza najważniejszych 
problemów, ale tez próba ich rozwiązywania, wdrażanie dobrych praktyk postępowania, poprawa 
efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu. 

Realizacja projektu Wrocławski Budżet Obywatelski 2015 

56 
Realizacja zadań o charakterze infrastrukturalnym zgłoszonych przez mieszkańców Wrocławia. 

 

Doskonalenie i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

57 

Zadania w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania: szkolenia dla audytorów wewnętrznych oraz 
pracowników Urzędu w celu podnoszenia kompetencji i świadomości w zakresie Systemów, badanie 
satysfakcji Klienta zewnętrznego i wewnętrznego, realizacja audytów wewnętrznych, audyty nadzoru 
Systemu. 

 

Kampania Studiuj, Żyj i Pracuj we Wrocławiu 

58 

Celem projektu jest promocja Wrocławia jako atrakcyjnego miejsca do studiowania (za pomocą 
programów "Teraz Wrocław" i "Akademicki Wrocław") oraz do zamieszkania i pracy dla specjalistów z 
Polski i zagranicy, którzy mogą przenieść się do Wrocławia i znaleźć zatrudnienie w firmach 
usługowych - m.in. w centrach usług wspólnych, centrach IT i B+R oraz lokalnych firmach. W ramach 
projektu będą organizowane kampanie promocyjne skierowane do wybranych grup docelowych na 
podstawie zbadanego zapotrzebowania uczelni biorących udział w programach oraz lokalnych firm (w 
zakresie profilu branży, umiejętności zawodowych czy językowych). 

Konstruowanie polityki przestrzennej na obszarze Wrocławia 

59 Kontynuacja prac przy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Wrocławia. 

 

Realizacja konkursu Piękny Wrocław 

60 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na najlepszą realizację architektoniczną. Konkurs 
organizowany wspólnie przez Prezydenta Wrocławia i Towarzystwo Miłośników Wrocławia. 
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Realizacja Programu Rewitalizacja miasta Wrocławia 

61 

1. Program obejmuje wielodyscyplinarne działania zmierzające do wyprowadzenia ze stanu 
kryzysowego zdegradowanych obszarów Wrocławia. Efektem jego realizacji będzie poprawa 
uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych, wzrost aktywności mieszkańców i wzmocnienie więzi 
społecznych, ożywienie gospodarcze i poprawa środowiska. Działania programu w bezpośredni sposób 
przełożą się na jakość życia mieszkańców. Zakres programu to: kontynuacja działań z zakresu 
remontów kamienic, adaptacji budynków oficynowych oraz zagospodarowania wnętrz podwórzowych 
na Przedmieściu Odrzańskim; Realizacja Programu Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego, którego 
priorytetowymi polami interwencji będą m.in. zagospodarowanie wnętrz kwartałowych poprzez 
stworzenie sieci połączeń międzykwartałowych, adaptacja pustostanów do nowych funkcji, remonty 
obiektów oraz zagospodarowanie nabrzeży rzeki Oławy jako terenów rekreacyjnych dla mieszkańców 
Wrocławia. Program obejmuje również działania takie jak: modernizacja zabudowy mieszkaniowo-
usługowej z lat 60 XX w. przy placu Nowy Targ, zagospodarowanie i adaptacja zespołu zabudowy przy 
ul. Ruskiej 46abc w celu stworzenia miejsca wydarzeń artystyczno-kulturalnych oraz 
zagospodarowanie przestrzeni publicznych historycznego osiedla WUWA we Wrocławiu. 

2. Modernizacja kolejnych budynków. W ramach programu realizuje się następujące remonty: więźby 
dachowej wraz z pokryciem dachu, elewacji wraz z wymiana stolarki okiennej, wymianę stropów, 
remont piwnic z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian, instalacji sanitarnych i elektrycznych, 
klatki schodowej wraz z wymianą i ujednoliceniem drzwi zewnętrznych, zmianę systemu ogrzewania z 
piecowego na sieciowe (tam gdzie pozwalają na to warunki techniczne) oraz likwidację istniejących, 
wspólnych sanitariatów znajdujących się poza lokalami mieszkalnymi i (w miarę możliwości 
technicznych) wykonanie ich, w obrębie lokali mieszkalnych. 

Realizacja programu przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego 

62 Roboty budowlane w budynkach komunalnych polegające na remoncie dachu, elewacji, balkonów, 
klatki schodowej, remoncie lub wymianie instalacji sanitarnych, elektrycznych itp. Modernizacja 
mieszkań - zmiana struktury i sposobu użytkowania. Modernizacja budynku z przeznaczeniem na cele 
mieszkalne - budynek przy ul. Mieleckiej 31. 

Realizacja programu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw 

63 
Kompleksowe zagospodarowanie wnętrz podwórzowych: niwelacja terenu i odwodnienie, oświetlenie, 
układ komunikacyjny, organizacja miejsc postojowych, organizacja miejsc składowania odpadów, 
wybudowanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych, zagospodarowanie terenów zielonych oraz 
pielęgnacja zieleni. 

Wsparcie prac konserwatorskich obejmujących swoim zasięgiem obiekty zabytkowe 

64 

Rewitalizacja obiektów zabytkowych we Wrocławiu. Zadanie polega na dofinansowaniu remontów 
obiektów objętych ochroną konserwatorską, dotyczy następujących grup zabytków: obiekty należące 
do organizacji pozarządowych, obiekty należące do wspólnot mieszkaniowych oraz obiekty z wystawy 
WUWA. W ramach zadania zlecane jest także przygotowanie dokumentacji służącej realizacji 
dofinansowań oraz umożliwiającej obejmowanie obiektów i obszarów ochroną (kilkadziesiąt umów i 
zamówień na opinie, ekspertyzy, karty ewidencyjne, wypisy/wyrysy z ewidencji gruntów itp.). 



Strona 24 z 38 
 

Lp. Nazwa zadania 

Działania w zakresie programu rozwoju terenów pod mieszkalnictwo 

65 
W ramach zadania założono współpracę z deweloperami przy realizacji zadań infrastrukturalnych 
służących obsłudze terenów mieszkaniowych. 

Dbałość o podniesienie i utrzymanie poziomu atrakcyjności miejsc publicznych 

66 Kształtowanie przestrzeni publicznej skutkujące podniesieniem standardu i estetyki. Wybór miejsc, 
przygotowanie propozycji zagospodarowania, wzbogacenia o formy przestrzenne i elementy małej 
architektury poprzez konkursy, zlecenia opracowania koncepcji, negocjacje w celu pozyskania dzieł 
artystów. 

Zagospodarowanie terenów przeznaczonych pod zieleń w obrębie Osiedla Gaj 

67 
Procedowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Wzgórza Gajowego. 

Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego i szkolnego dla mieszkańców Wrocławia w 
ramach Wrocławskiej Strategii Edukacyjnej 

68 

Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej zakłada systemowe wspomaganie rozwoju mowy i języka 
dzieci w wieku przedszkolnym oraz  zapobieganie trudnościom w uczeniu się dzieci klas I-III. Głównym 
założeniem projektu jest osiągnięcie przez wszystkie dzieci sprawności komunikacyjnej, językowej 
oraz właściwego dla wieku poziomu rozwoju emocjonalnego. Zwiększenie miejsc w przedszkolnej 
edukacji publicznej poprzez budowę nowych obiektów oraz rozbudowę istniejących budynków 
przedszkolnych na potrzeby utworzenia przedszkoli i zespołów szkolno-przedszkolnych.  Zwiększenie 
ilości miejsc w przedszkolnej edukacji publicznej poprzez budowę przedszkoli, rozbudowę budynków 
szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkoli i zespołów szkolno-przedszkolnych. 

Wrocławska Strategia Edukacyjna - budowa standardów edukacyjnych 

69 

Podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich poziomach i płaszczyznach procesu edukacji poprzez: 
"Lekcje twórczości - twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce" - innowacyjny projekt 
obejmujący doskonalenie nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych oraz, w ramach zajęć 
edukacyjnych, wspieranie i rozwijanie twórczego potencjału i zdolności uczniów w procesie 
dydaktycznym i w zajęciach pozalekcyjnych; organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności 
Destination Imagination - Oczyma Wyobraźni - projektu realizowanego w ramach programu Młodzi 
Obywatele Świata; realizację innowacyjnych projektów i wykorzystanie przestrzeni edukacyjnej 
miasta - rozszerzanie projektu "Szkoła w Mieście", realizację innowacji pedagogicznej "Tutor we 
wrocławskich szkołach", programu edukacyjnego, który ma na celu pomoc uczniom w odkryciu i 
określeniu własnych możliwości w zakresie uzdolnień, potencjału, uwarunkowań psychofizycznych i 
społecznych przy użyciu metody tutoringu- indywidualnej pracy z uczniem opierającej się na regule 
mistrz-uczeń. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków szkół podstawowych i gimnazjów.  
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Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez zwiększenie dostępności do zajęć 
pozalekcyjnych 

70 

Promocja aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez inicjowanie i wspieranie działań organizacji 
pozarządowych adresowanych do dzieci i młodzieży w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy, 
umiejętności i aspiracji edukacyjnych, popularyzacji osiągnięć nauki i kultury, prowadzenia 
alternatywnych form edukacji, wyrównywania szans edukacyjnych, rozwijania aktywności społecznej 
oraz zajęcia edukacyjno - integracyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w miejscu 
zamieszkania i poza nim - kontynuacja polityki grantowej. 

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Wrocławia w ramach Wrocławskiej Strategii 
Edukacyjnej 

71 

Koordynacja, wspieranie finansowe i merytoryczne prowadzonych działań proekologicznych (konkursy, 
akcje, szkolenia, wyjazdy, zazielenianie,  itp.) w placówkach oświatowych, domach kultury. 
Inicjowanie, wspieranie i nadzór nad nowymi projektami z edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży 
i/lub dorosłych, mającymi na celu zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie zrównoważonego 
rozwoju - realizowanymi również przez organizacje pozarządowe. Realizacja projektu Wrocławskie 
dzieci uczą segregować śmieci. Realizacja projektu miejskiego Segreguj.wroc.pl. 

Rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci  
i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyrównywanie szans edukacyjnych w 
ramach Wrocławskiej Strategii Edukacyjnej 

72 

Rozszerzenie systemu wsparcia dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych w ramach kształcenia 
integracyjnego, specjalnego i edukacji włączającej. Realizacja projektów edukacyjnych, w tym m.in.: 
kontynuowanie programu "nauczania kierowanego" dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową 
(dziecięcym porażeniem mózgowym), kontynuowanie programu pilotażowego dla dzieci z Zespołem 
Downa (tworzenie oddziałów integracyjnych  z jednorodnym rodzajem niepełnosprawności), 
rozszerzenie oferty kształcenia dla dzieci z autyzmem w oddziałach ogólnodostępnych, wyrównywanie 
szans edukacyjnych, rozszerzenie systemu wsparcia psychologiczno - pedagogicznego dla 
dzieci/uczniów. 

Zwiększenie szans edukacyjnych poprzez system stypendiów naukowych i socjalnych  
w ramach Wrocławskiej Strategii Edukacyjnej 

73 
Wspieranie i rozwijanie kompetencji kluczowych: uzdolnionych uczniów wrocławskich szkół poprzez 
realizację Uczniowskiego Programu Stypendialnego; uzdolnionych studentów wrocławskich uczelni 
wyższych poprzez realizację Studenckiego Programu Stypendialnego; pomoc finansową dla uczniów 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w ramach Narodowego Programu Stypendialnego. 
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Kształtowanie postaw obywatelskich dzieci i młodzieży w ramach Wrocławskiej Strategii 
Edukacyjnej. Promowanie otwartości i tolerancji wobec odmienności kulturowych 

74 

Realizacja projektów edukacyjnych na wszystkich poziomach edukacyjnych: edukacja w Miejscach 
Pamięci  - kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych nacji, przekonań, kultur i religii oraz 
przeciwdziałanie postawom ksenofobicznym i nacjonalistycznym; budzenie dumy z własnej historii i 
dziedzictwa narodowego; konkurs na Najlepszy Samorząd Uczniowski organizowany we współpracy z 
Parlamentem Młodzieży - wspieranie idei samorządności; promowanie inicjatyw obywatelskich; 
ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków Ośmiu Wspaniałych - upowszechnienie wśród 
młodzieży idei wolontariatu, promowanie pozytywnych zachowań, przeciwdziałanie przemocy i 
agresji; edukacja wielokulturowa w ramach programu Młodzi Obywatele Świata, rządowy Program 
Integracji Społecznej Romów w Polsce. 

Rozwijanie programów zdrowotnych w zakresie poprawy jakości opieki nad kobietą matką i 
dzieckiem 

75 
Na podstawie danych GUS umieralność okołoporodowa oraz umieralność niemowląt w województwie 
dolnośląskim należy do najwyższych w kraju.W  związku z tym konieczne jest rozwijanie i 
kontynuowanie działań, ukierunkowanych na poprawę jakości opieki nad kobietą matką i dzieckiem.  
Prowadzone i rozwijane będą działania w zakresie wsparcia  rodziców w przygotowaniu  do 
macierzyństwa i ojcowstwa, samoopieki w okresie ciąży, porodu oraz opieki nad dzieckiem. 

Zwiększenie dostępności oraz doskonalenie jakości usług opiekuńczych nad dzieckiem  
w wieku do lat 3 

76 
Celem programu jest utrzymanie  ilości miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 na poziomie wskaźnika 
objęcia opieką dzieci do lat 3 tj. dla Wrocławia 26%, miedzy innymi poprzez  wspieranie  
alternatywnych form opieki, takich jak niepubliczne żłobki i kluby dziecięce oraz opiekun dzienny. 

Realizacja programów profilaktycznych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie najczęściej 
występujących wad  i schorzeń u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 

77 
Programy prowadzone są przede wszystkim w środowisku opieki, wychowania i nauczania dzieci i 
młodzieży. W większości mają charakter badań przesiewowych, ukierunkowanych na wczesne 
wykrywanie i korygowanie wad  (m.in. wzroku, słuchu, postawy) oraz schorzeń (np. choroby 
próchnicowej, otyłości, alergii ). Równocześnie prowadzone są działania edukacyjne dla rodziców, 
uczniów i nauczycieli oraz profilaktyczne przeciwdziałające zaburzeniom zdrowotnym i chorobom. 

Realizacja programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV u dziewcząt w wieku 13 lat 

78 

Od kilku lat w profilaktyce raka szyjki macicy stosowane są również szczepienia ochronne przeciwko 
wirusowi HPV. Zgodnie z opinią specjalistów szczepienia powinny być wykonywane u dziewcząt przed 
rozpoczęciem inicjacji seksualnej. Corocznie szczepieniami objętych jest ok. 2500 uczennic klas I 
wrocławskich gimnazjów. 
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Rozwijanie partnerstwa w zakresie zdrowia publicznego oraz promowanie dobrych praktyk 

79 Kontynuowane będą działania w zakresie  budowania  partnerstwa na rzecz zdrowia publicznego, 
ukierunkowane na diagnozowanie i rozwiązywanie problemów zdrowotnych. Rozwój partnerstwa 
pozwoli na opracowanie optymalnych strategii, promowanie  najlepszych praktyk w zakresie zdrowia 
publicznego oraz poszukiwanie nowych rozwiązań podnoszących jakość opieki zdrowotnej. 

Realizacja programów ukierunkowanych na promowanie zdrowego stylu życia oraz wczesne 
wykrywanie chorób cywilizacyjnych 

80 

Wraz ze wzrostem poziomu życia i tempem rozwoju gospodarczego obserwuje się wzrost wskaźnika 
przedwczesnej umieralności na choroby zaliczane do grupy tzw. chorób cywilizacyjnych. Wiele tych 
chorób jest uwarunkowanych stylem życia, a głównymi czynnikami ryzyka są: brak aktywności 
fizycznej, błędy żywieniowe, palenie tytoniu, długotrwały stres, lekceważenie wykonywania 
systematycznych badań profilaktycznych. W związku z powyższym konieczna jest realizacja 
programów edukacyjno-profilaktycznych ukierunkowanych na eliminowanie czynników ryzyka i 
wczesne wykrywanie chorób. Programy, ze względu na ich zdrowotną i społeczną wartość są 
rozwijane i modyfikowane w zależności od potrzeb i zmieniających się standardów oraz wskaźników 
epidemiologicznych. 

Rozwój programów interwencji, poradnictwa rodzinnego, opieki środowiskowej i terapii w 
zakresie zdrowia psychicznego 

81 

Dynamika rozwoju społecznego spowodowała, że wiele osób nie potrafi radzić sobie ze stresem, 
odczuwa dyskomfort psychiczny i przeżywa załamanie nerwowe. Napięcia psychiczne stają się 
powodem sięgania po używki, z których najczęstszą jest alkohol. Problemy zdrowia psychicznego 
dotyczą także dzieci i młodzieży. Obniża się wiek inicjacji alkoholowej i narkotykowej, wzrastające 
napięcie psychiczne przechodzi w agresję. Wzrasta liczba osób z doświadczeniem choroby 
psychicznej. Utrzymująca się w społeczeństwie opinia, że choroba psychiczna pozbawia chorego 
całkowicie możliwości normalnego funkcjonowania powoduje, że chorzy pomimo doskonałych 
możliwości leczenia farmakologicznego, czują się odrzuceni społecznie, pozbawieni ról w rodzinie, 
gorzej traktowani przez pracodawców. W celu efektywniejszej pomocy kontynuowane będą działania 
zmierzające do  zintegrowania działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego , w tym organizacji 
pozarządowych, potencjału rodzin i możliwości różnych instytucji w zakresie opieki i  działań 
profilaktycznych. Działania obejmują: edukację, poradnictwo, pomoc terapeutyczną, opiekę 
środowiskową oraz kampanie społeczne. 

Realizacja Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

82 

Celem programu jest tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego uczestnictwa w 
życiu społecznym i zawodowym, integracja społeczna oraz przeciwdziałanie wykluczeniu. Działania 
obejmować będą profilaktykę, ograniczanie istniejących barier społecznych, tworzenie warunków do 
zachowania samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych oraz aktywizację zawodową. 
Działania  w ramach programu podejmowane są we współpracy z  Powiatową Społeczną Radą 
Konsultacyjną ds. Osób Niepełnosprawnych. 
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Realizacja programu opieki nad osobą starszą, przewlekle i nieuleczalnie chorą  
w środowisku domowym 

83 
Pomoc choremu, jego rodzinie i opiekunom w zorganizowaniu opieki pielęgnacyjnej, pozwalającej na 
jak najdłuższe pozostanie chorego w jego środowisku domowym, poprzez działanie edukacyjne oraz 
wsparcie psychologiczne. 

Realizacja Programu wspierania osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych oraz 
niesamodzielnych 

84 
Kontynuacja Programu mającego na celu realizację uchwały nr LV/1390/14 Rady Miejskiej Wrocławia 
w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych 
oraz niesamodzielnych na lata 2014-2018, który w celu rozwijania infrastruktury sytemu pomocy i 
wsparcia  przewiduje innowacyjną formę zapewnienia miejsc pobytu zabezpieczającą potrzeby 
bytowe osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz stanowi odciążenie 
instytucjonalnego systemu pomocy społecznej. 

Rozwijanie oferty działań informacyjno-edukacyjnych, profilaktycznych  
i terapeutycznych w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy 

85 

Celem programów jest rozwiązywanie problemów uzależnień i rozwijanie oferty pomocy osobom 
uzależnionym i współuzależnionym. Działania obejmują: prowadzenie działalności informacyjno-
edukacyjnej, realizację programów profilaktyki uzależnień w środowisku dzieci i młodzieży, 
tworzenie warunków do zdrowego stylu życia w przestrzeni publicznej  miasta,   udzielanie 
specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym, doskonalenie umiejętności 
zawodowych realizatorów. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy ukierunkowane są na 
wsparcie osób doświadczających przemocy szczególnie w środowisku domowym,  w szczególności 
poprzez wczesną interwencję w środowisku zdarzenia oraz prowadzenie specjalistycznej pomocy dla 
ofiar oraz terapii dla sprawców przemocy.   

Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Wrocławia poprzez zintegrowanie 
działań w zakresie edukacji, profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych (HIV, STI) 

86 
Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na choroby zakaźne (HIV, STI). Konieczne jest 
kontynuowanie działalności Punktu Bezpłatnego Testowania w kierunku obecności wirusa HIV wraz z 
poradnictwem okołotestowym. Osoby zakażone kierowane są do specjalistycznych ośrodków 
leczniczych - Poradnia Nabytych Niedoborów Odpornościowych. Kontynuowane będą szkolenia 
informacyjno-edukacyjne z uwzględnieniem różnych grup odbiorców oraz działalność  Punktu 
Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób z problemem HIV/ AIDS. 

Program poprawy jakości i dostępu do usług społecznych realizowanych na rzecz osób 
niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem 

87 Utworzenie pięciu Centrów Usług Społecznych (środki UE) mających na celu kompleksowy program 
poprawy jakości i dostępu do usług społecznych realizowany na rzecz osób niesamodzielnych, 
zagrożonych wykluczeniem oraz aktywizacja społeczno-zawodowa ich rodzin. 
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Aktywna integracja osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

88 

Celem zadania jest zwiększenie szans na integrację społeczną i aktywne zaistnienie na rynku pracy 
klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Aktywna 
integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, objętych wsparciem MOPS 
realizowana będzie poprzez: a) instrumenty aktywizacji edukacyjnej, b) instrumenty aktywizacji 
zdrowotnej, c) instrumenty aktywizacji społecznej, d) instrumenty aktywizacji zawodowej. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób skazanych poprzez realizację programów 
edukacyjno-profilaktycznych oraz prac społecznie użytecznych na rzecz Miasta 

89 

Celem programu jest przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom wśród osób skazanych oraz 
przygotowanie ich do powrotu do środowiska rodzinnego i życia społecznego poprzez realizację 
programów edukacyjno-profilaktycznych ukierunkowanych na zmianę negatywnych postaw i 
zachowań. Równocześnie kontynuowana będzie realizacja programu prac społecznie użytecznych na 
rzecz Miasta w ramach zastępczego odbywania kary pozbawienia wolności. Upowszechnienie kar 
nieizolacyjnych oznacza, że większa liczba osób skazanych będzie mogła nadal funkcjonować we 
własnym środowisku rodzinnym i społecznym, co gwarantuje większą skuteczność resocjalizacyjną. 

Podnoszenie świadomości zdrowotnej i społecznej  oraz promowanie odpowiedzialnych postaw 
poprzez realizację kampanii społecznych 

90 
Działania w zakresie promowania zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób i przeciwdziałania 
uzależnieniom oraz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych wzmacniane będą 
kampaniami  oraz innymi działaniami edukacyjno-informacyjnymi. Kampanie realizowane będą z 
uwzględnieniem prowadzonych działań lokalnych, inicjatyw krajowych i międzynarodowych. Bardzo 
istotnym elementem jest  budowanie partnerstwa z mediami i wspieranie ich w "pełnieniu roli 
rzeczników dobra wspólnego". 

Realizacja programu Aktywny samorząd 

91 

Formy wsparcia przewidziane w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych. Dotyczą 
likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. 
Moduły, obszary i zadania programu: Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną 
i zawodową, w tym:  a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej: Zadanie 1: pomoc w zakupie i 
montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 
kategorii B, Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 
informacyjnym: Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania, Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego i oprogramowania, Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: Zadanie 1: 
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Zadanie 3: pomoc 
w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy 
co najmniej na III poziomie jakości, Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości), Obszar D – pomoc w utrzymaniu 
aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej; Moduł II – pomoc w uzyskaniu 
wykształcenia na poziomie wyższym; Moduł III – szkolenia kadr samorządów oraz organizacji 
pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności. Środki na to zadanie pochodzą z funduszu  
PFRON i nie są ujmowane w planie finasowym MOPS na dany rok budżetowy. 
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Realizacja Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej 

92 
Realizacja "Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych "dwa plus trzy i jeszcze więcej". 
Kontynuacja. Program ten ma na celu wspomaganie rodzin wielodzietnych: organizacja czasu wolnego 
dzieci z rodzin wielodzietnych (wejścia do ZOO, na baseny, lodowiska, do kina teatru i inne), 
realizacja różnych programów wspomagających Rodziny Plus. Do końca 2012 roku do programu tego 
przystąpiły łącznie 3 932 Rodziny. 

Przebudowa budynku przy ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu na cele prowadzenia Przychodni 
Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień 

93 
Zadanie przewiduje przebudowę budynku w celu dostosowania do prowadzenia ośrodka 
terapeutycznego. 

Przebudowa Przychodni przy ul. Stalowej 50 we Wrocławiu na cele prowadzenia Ośrodka 
Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Rehabilitacji Dorosłych oraz Poradni dla Dzieci z 
Autyzmem 

94 

Zadanie przewiduje przebudowę budynku w celu dostosowania do potrzeb prowadzenia ośrodka 
rehabilitacji. 

Wdrażanie Powiatowego Programu Zwiększenia Lesistości Wrocławia 

95 
Sukcesywne zalesianie gruntów zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Ochrona, wzbogacanie i kształtowanie systemu zieleni Wrocławia 

96 
Opracowanie i realizacja planów nasadzeń zieleni, w tym w dolinie Odry i dolinie Widawy. 

Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta 
Wrocławia 

97 
Zadanie obejmuje demontaż wyrobów azbestowych użytkowanych w obiektach zlokalizowanych na 
terenie Wrocławia oraz transport i unieszkodliwienie wytworzonych odpadów azbestowych. Prace 
zostaną wykonane przez firmę wyłonioną w drodze przetargu. Gmina złoży wniosek o pozyskanie 
dotacji na realizację zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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Realizacja Programu dotacji do wymiany lokalnych węglowych źródeł ciepła na proekologiczne - 
Program Kawka 

98 

„Kawka" – to nazwa ogólnopolskiego programu, w ramach którego z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej można pozyskać środki na likwidację uciążliwych pieców i kotłowni 
opalanych węglem, które można zastąpić ciepłem systemowym z możliwością wykonania niezbędnej 
termomodernizacji polegającej m.in. na wymianie stolarki okiennej, drzwiowej, ociepleniu elewacji 
czy dachu, jak również rozbudowę sieci ciepłowniczej wraz z podłączeniem obiektu do ciepłowniczej  
sieci miejskiej. Celem programu jest likwidacja tzw. niskiej emisji, czyli emisji do powietrza 
szkodliwych zanieczyszczeń, które powstają m.in. na skutek spalania węgla w domowych piecach 
grzewczych. Program funkcjonuje w miastach, w których regularnie odnotowywane są przekroczenia 
stężenia w powietrzu pyłów PM 2,5 i PM10 i CO2. Beneficjentem programu są podmioty wskazane w 
programach ochrony powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być 
przedmiotem dofinansowania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze 
środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW), w oparciu o ogłaszane cyklicznie konkursy. 

Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu 

99 
Zakres obejmuje m.in. : przebudowę ścieżek i chodników, budowę amfiteatru z zejściem do rzeki 
Odry i przystani turystycznej, oświetlenie, iluminację, zieleń, małą architekturę. 

Program rewitalizacji wysp odrzańskich i zieleni miejskiej 

100 

Realizacja terenów zielonych usytuowanych w „korytarzu” Odry, tworzenie programu 
ogólnomiejskiego w zakresie rewitalizacji zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych, na terenach 
parków. Zakres zadania obejmuje rewitalizację nabrzeży rzeki Odry m.in. poprzez iluminacje 
obiektów oraz budowę ścieżek rowerowych pod mostami. W skład zadania wchodzi: zagospodarowanie 
terenu zieleni przy ul. św. Marcina - Bulwar Zienkiewicza, zagospodarowanie zieleńca przy Placu 
Legionów. 

Rewaloryzacja Promenady Staromiejskiej 

101 Rewaloryzacja Promenady na odcinku od ul. Świdnickiej do P. Skargi z remontem placu przy pomniku 
Kopernika, w tym: nawierzchnie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, mała architektura, 
konserwacja pomnika Kopernika, zieleń. 

Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego 

102 Zagospodarowanie oraz remonty poszczególnych sektorów parku, w tym m.in.: ciągi komunikacyjne, 
zjazdy i pochylnie dla niepełnosprawnych, oświetlenie, elementy małej architektury, zieleń wraz z 
nawodnieniem. 

Zagospodarowanie Parku Tysiąclecia 

103 
Zagospodarowanie parku - I etap, w tym: budowa Alei  ESK oraz nasadzenia w ramach 
zaprojektowanych "10 szwadronów drzew". 
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Zagospodarowanie terenu zieleńca przy Dworcu Mikołajów przy ulicy Stacyjnej 

104 Zagospodarowanie terenu skweru, w tym: ścieżki i alejki, place  i placyki, zewnętrzne niskie 
ogrodzenie terenu skweru, zieleń - nasadzenia drzew, krzewów, bylin i kwiatów oraz założenie 
trawników. 

Modernizacja systemu odwodnienia miasta 

105 
Przebudowa rowu B-13.3 na Złotnikach. Odbudowa rowu S-31 na Ołtaszynie: od ujścia rzeki Ślęzy do 
przepustu w ul. G. Roweckiego. 

Realizacja programu ograniczenia uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na 
terenie Wrocławia 

106 

Zlecanie działań o charakterze prewencyjno-interwencyjnym, w związku z problemami jakie 
stwarzają dzikie zwierzęta bytujące w granicach Wrocławia. Działania te obejmują: systematyczne 
ograniczanie liczebności populacji dzikich zwierząt w mieście poprzez odłowy lub odstrzały 
redukcyjne, działania doraźne w sytuacjach kryzysowych polegające na zlecaniu prowadzenia 
całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt oraz zapewnienie profesjonalnej 
opieki weterynaryjnej oraz rehabilitacji dzikim zwierzętom pochodzącym z terenu Wrocławia poprzez 
powołanie lub zlecanie prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na potrzeby miasta, 
zapobieganie migracji dzikich zwierząt w głąb miasta m.in. poprzez współdziałanie z dzierżawcami 
obwodów łowieckich położonych na obrzeżach miasta. 

Realizacja Wrocławskiego program kontroli liczebności komarów 

107 

Głównym założeniem programu jest kontrolowane ograniczanie liczebności populacji komarów (larw i 
osobników dorosłych)  poprzez stosowanie zintegrowanych metod (mechanicznych, biologicznych, 
chemicznych). Podstawę  programu stanowi monitoring dynamiki rozwoju lokalnej populacji komarów 
i potencjalnych miejsc rozwojowych na terenach zieleni przynależnych do m. Wrocławia, wyznaczanie 
miejsc oprysków, nadzór merytoryczny nad wykonywanymi zabiegami oraz ocena ich skuteczności. 
Pierwszoplanowa rolę w strategii odgrywają metody biologiczne bezpieczne dla życia ludzi i przyjazne 
środowisku. 

Realizacja programów rozwoju dyscyplin sportowych 

108 Szkolenie dla dzieci i młodzieży wrocławskiej w zespołowych grach sportowych odbywających się w 
ciągu roku szkolnego poprzez Program Basketmania, Program Footballmania, Program Volleymania i 
Program Handballmania. 

Realizacja programu wspomagającego sport dzieci i młodzieży 

109 Program zakłada rozwój sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w sekcjach klubowych 
poprzez programy Młodzieżowego Centrum Sportu i Grup Szkolenia Podstawowego. 

Realizacja programu rowerowego 

110 Program ma na celu rozwój komunikacji rowerowej we Wrocławiu. Zakres zadania obejmuje m.in. 
budowę ścieżek rowerowych, wykonanie obniżeń krawężników na ciągach dróg rowerowych, budowę 
parkingów rowerowych. 
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Przebudowa Stadionu Sportowego "Zakrzów" przy ulicy  Niepodleglości 6 we Wrocławiu 

111 
Rozbiórka budynku typu "Lipsk", utylizacja okladzin z płyt azbestowych, rozbiórka niecki basenowej, 
budowa nowego przyłacza n/N, budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego. 

Przebudowa nawierzchni na terenie Stadionu "Sztabowa" przy ulicy Wiśniowej 70 we Wrocławiu 

112 Wymiana sztucznej nawierzchni wraz z  podbudową pełnowymiarowego boiska. Położenie instalacji 
drenażowej oraz montaż studni chłonnych. 

Realizacja programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń 

113 Program ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru, ukazania jako miejsca 
wielokulturowego poprzez podniesienie jakości życia, przywrócenie  ładu przestrzennego, 
rewitalizację kamienic, wnętrz podwórzowych , pobudzenie gospodarcze, rozwój turystyki i kultury. 

Organizacja obchodów Święta Wrocławia 
114 

Cykl imprez związanych z obchodami Święta Wrocławia przypadającego w dniu 24 czerwca. 

Organizacja obchodów rocznicowych Solidarności 

115 
Organizacja koncertu oraz obchodów rocznicowych Solidarności na terenie zajezdni przy 
ul. Grabiszyńskiej. 

Wsparcie finansowe inicjatyw nawiązujących do tradycji historycznej i patriotycznej 
116 

Współorganizacja i organizacja uroczystości w ramach świąt państwowych i lokalnych. 

Realizacja programu Stypendyści Wrocławia 

117 
W ramach programu przyznawane są stypendia dla utalentowanych uczniów szkół artystycznych. 

Nowe projekty inwestycyjne związane z działalnością kulturalną 

118 
Budowa Centrum Kultury Psie Pole oraz Centrum Kultury Nowe Żerniki. Zadania dotyczące 
opracowania dokumentacji projektowych i realizacji robót w zakresie budowy, przebudowy i/lub 
modernizacji obiektów służących edukacji i działalności kulturalnej. W programie: przebudowa i 
modernizacja Wrocławskiego Klubu Formaty, Centrum Kultury i centrum biblioteczne na Psim Polu. 

Wsparcie bieżącej działalności instytucji kultury 
119 

Dofinansowanie działalności miejskich instytucji kultury. 

Wsparcie finansowe działalności wydawniczej 
120 

Realizacja programu "Wrocław światową stolicą książki". 
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Współpraca z środowiskami twórczymi, związkami wyznaniowymi, mniejszościami narodowymi  
i etnicznymi w zakresie upowszechniania kultury i sztuki 

121 

Między innymi prace projektowe nad utworzeniem Centrum Dialogu Międzykulturowego w ramach 
Dzielnicy Czterech Świątyń. 
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Priorytetowym celem polityki finansowej na rok 2016 będzie zapewnienie właściwego 
poziomu środków na realizację zadań określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta na lata 2015-2043 oraz utrzymanie wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie. 
W tym celu kontynuowane będą działania służące wzmocnieniu finansów Miasta polegające 
w szczególności na wykorzystaniu możliwości w zakresie pozyskania dodatkowych 
dochodów m.in. poprzez prowadzenie aktywnej polityki lokalnej zmierzającej do wzrostu 
dochodów ze źródeł, na które Miasto ma bezpośredni wpływ oraz działania zwiększające 
dyscyplinę budżetową w zakresie wydatków bieżących.  

Rok 2016 będzie szczególnie ważny z uwagi, iż nastąpi zwiększenie nakładów finansowych 
przeznaczonych na przeprowadzenie we Wrocławiu wielu imprez związanych z 
sprawowaniem przez Miasto tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 oraz 
przygotowaniem infrastruktury technicznej na organizacje The World Games w 2017. 
Dodatkowo konieczne będzie zabezpieczenie środków na realizację przedsięwzięć 
kontynuowanych oraz na inwestycje, dla których już wykonano prace przygotowawcze oraz 
te, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach 
perspektywy 2014-2020. Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014–2020 
otwiera przed Miastem nowe szanse i wyzwania w zakresie wsparcia środkami 
zewnętrznymi działań rozwojowych. Środki, które będą dostępne w ramach funduszy, 
zostaną przeznaczone nie tylko na inwestycje o długofalowym charakterze tworzące 
podstawy pod zrównoważony i długotrwały rozwój, konkurencyjność i innowacyjność 
gospodarki oraz budujące kreatywność społeczeństwa w celu  lepszego wykorzystania 
kapitału ludzkiego (edukacja od najwcześniejszych lat, uczenie się przez całe życie - 
umiejętności i reagowanie na potrzeby rynku pracy, aktywne starzenie się społeczeństwa). 
Wsparcie otrzymają również projekty związane z kompleksową rewitalizacją (w tym 
rewitalizacją społeczną mająca na celu podniesienie jakości i efektywności działań 
instytucji pomocy społecznej różnych szczebli w zakresie wdrażania aktywnej polityki 
społecznej), ekologicznym transportem miejskim, gospodarką niskoemisyjną.  

Określony w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014-2017 scenariusz rozwoju 
procesów makroekonomicznych w Polsce w perspektywie średniookresowej przewiduje, że 
od roku 2015 realne tempo wzrostu PKB zwiększy się do 3,8% (wobec 3,3 % w roku 2014), a 
w latach 2016-2017 ustabilizuje się na poziomie 4,3%. Dodatkowo podejmowane działania 
w sektorze finansów publicznych w kierunku ograniczania nierównowagi finansów 
publicznych, m.in. poprzez wprowadzenie trwałej stabilizującej reguły wydatkowej w 
podsektorze rządowym (w drodze nowelizacji ustawy o finansach publicznych ustawą o 
zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z 8 listopada 2013 r., 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1645) oraz reguł fiskalnych w podsektorze samorządowym (w art. 242 
i 243 ustawy o finansach publicznych) przyczynią się do poprawy sytuacji gospodarczej i 
osiągnięcia stabilności makroekonomicznej, co w konsekwencji przełoży się na 
przyspieszenie wzrostu dochodów pozostających w bezpośredniej bądź pośredniej 
zależności od czynników makroekonomicznych.  
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Budżet na 2016 rok będzie tworzony w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową 
Miasta Wrocławia na okres 2015-2043 i wykonywany przy założeniu konsekwentnej 
realizacji strategicznych celów i wyzwań polityki budżetowej w horyzoncie wieloletnim. Ze 
względu na konieczność spełnienia wymogów określonych w ustawie o finansach 
publicznych, głównie w zakresie obsługi zadłużenia i generowania nadwyżki operacyjnej, 
prognozowany poziom wydatków bieżących na rok 2016 zostanie dostosowany do poziomu 
możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących. Stałe podnoszenie jakości usług 
świadczonych dla mieszkańców wymaga zapewniana wysokich nakładów w budżecie Miasta 
na realizacje zadań w takich obszarach jak: edukacja, kultura, gospodarka mieszkaniowa 
czy opieka społeczna. Powoduje to zintensyfikowanie działań w zakresie podniesienia 
efektywności gospodarowania środkami publicznymi i utrzymania zwiększonej dyscypliny 
budżetowej. 

Oprócz wzmocnienia dyscypliny wydatkowej ważnym zadaniem w zakresie polityki 
finansowej będzie szereg aktywności wspierających stronę dochodową. Zakłada się 
podejmowanie działań nakierowanych na poszukiwanie możliwości zwiększenia aktualnych 
źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości jakie dają przepisy, w tym regulacje 
zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kontynuowane będą 
też działania w obszarze poszerzenia bazy podatkowej poprzez zwiększanie powierzchni 
podlegającej opodatkowaniu i monitorowania terminowego wpływu dochodów 
podatkowych. Podobnie jak w latach poprzednich prowadzone będą również dalsze 
działania, zwiększające efektywność w ściągalności należności budżetowych, miedzy 
innymi działania usprawniające sam proces egzekucji należności podatkowych, jak i 
zwiększające stopień dobrowolnego regulowania należności tak, aby osiągane dochody 
własne, w tym dochody z podatków i opłat zachowały stabilną wysokość w budżecie Miasta, 
zapewniając istotne źródło finansowania wydatków. Przewiduje się utrzymanie 
dotychczasowej polityki podatkowej poprzez ograniczanie wzrostu stawek podatków i opłat 
lokalnych poniżej ich maksymalnych wielkości określonych przez Ministerstwo Finansów, co 
z jednej strony stanowić będzie element utrzymania pozytywnych trendów wzrostu 
gospodarczego, a z drugiej strony tworzyć będzie sprzyjające warunki wspierania lokalnej 
przedsiębiorczości i zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.   

Z uwagi na prognozowaną poprawę aktywności gospodarki krajowej i spodziewanego 
przyspieszenia dynamiki wynagrodzeń oraz polepszenia wskaźników zatrudnienia w 
horyzoncie prognozy 2014-2017, przewiduje się stopniowy wzrost dochodów bieżących, 
zwłaszcza dochodów silnie powiązanych z cyklem koniunkturalnym, jakimi są wpływy z 
podatku PIT i CIT. Dodatkowo na efekt zwiększający te dochody będą miały wpływ 
wprowadzone w latach poprzednich zmiany systemowe w podatku od osób fizycznych 
polegające m.in. na likwidacji lub modyfikacji ulg podatkowych (ograniczenie ulgi 
internetowej, modyfikacja ulgi na dzieci czy ograniczenie 50% kosztów uzyskania 
przychodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych), jak też przewidywane 
utrzymanie w perspektywie najbliższych lat aktualnych parametrów systemu podatkowego, 
tj. zamrożenie progów podatkowych na nominalnym poziomie z 2009 r., brak waloryzacji 
ustawowych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej 
podatek. Ponadto kontynuowane będą również mechanizmy zachęt dla mieszkańców do 
rozliczenia podatków w naszym mieście (akcja „Rozlicz PIT we Wrocławiu”), co pozwoli na 
silniejsze związanie podatników z miejscem zamieszkania, a w konsekwencji zwiększy 
możliwości uzyskania przez Miasto wyższych wpływów w tej kategorii dochodów. 



Strona 37 z 38 
 

Prognozowana w dokumentach rządowych stała poprawa dynamiki wzrostu gospodarczego 
w najbliższych latach powinna przełożyć się na stopniowe przyspieszenie wzrostu wpływów 
z CIT w 2016 r. i w latach następnych. Korzystny wpływ na poziom uzyskanych wpływów z 
tego podatku będzie miało również m.in. obniżenie kwot rozliczanych strat, które zostały 
wykazane w okresie spowolnienia oraz powiększenie katalogu podmiotów objętych tym 
podatkiem i wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku CIT wypłat 
dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających 
odliczeniu w spółce wypłacającej.  

W zakresie dochodów majątkowych przewiduje się pozyskanie wyższych kwot z nowego 
programowania na lata 2014–2020 z uwagi, iż część wydatków poniesionych przez Miasto na 
zadania realizowane w roku 2014 i 2015 z udziałem tych środków będzie podlegała 
rozliczeniu w roku 2016. Natomiast w przypadku dochodów ze sprzedaży lokali i 
nieruchomości, które są mocno uzależnione od sytuacji i koniunktury w gospodarce, Miasto 
będzie nadal prowadziło racjonalną politykę uwzględniającą kalkulację ekonomiczną przy 
wyborze formy wykorzystania majątku, oczekiwania mieszkańców i inwestorów oraz 
długofalowe potrzeby Miasta. Działania skoncentrowane będą na przygotowaniu szerokiej i 
urozmaiconej oferty do sprzedaży dla inwestorów oraz osób prywatnych, umożliwiającej 
zaspokojenie rozmaitych potrzeb i oczekiwań mieszkaniowych i inwestycyjnych. 
Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż prognozy makroekonomiczne dla Polski na 
najbliższą przyszłość są nadal zdeterminowane perspektywami rozwoju sytuacji 
gospodarczej w krajach strefy euro oraz sytuacją na Ukrainie i zaostrzeniem sankcji 
miedzy Rosją a Unią Europejską, co w konsekwencji może prowadzić do osłabienia 
dynamiki wzrostu gospodarczego i negatywnie wpłynąć na aktywność transakcyjną na rynku 
obrotu nieruchomościami.  

W obliczu wyżej wskazanych niepewności, co do przyszłych uwarunkowań zewnętrznych i 
wewnętrznych, mogących wpłynąć na dochody budżetowe Miasta uzasadnione jest 
prowadzenie dalszych prac w kierunku poprawy struktury wydatków bieżących i utrzymania 
wysokiego udziału wydatków na cele rozwojowe. Konieczne będzie utrzymanie zwiększonej 
dyscypliny budżetowej, tak aby zachować odpowiednią relację pomiędzy dochodami 
bieżącymi a wydatkami bieżącymi zarówno na etapie planowania, ale także na etapie 
wykonania tych wielkości na koniec każdego roku. Stąd też priorytetowym celem przy 
planowaniu wydatków bieżących będzie pełne zabezpieczenie środków na wydatki 
obligatoryjne przeznaczone na realizację zadań ustawowych nałożonych na Miasto, a także 
na wydatki związane ze zobowiązaniami wynikającymi z podpisanych umów oraz z obsługą 
długu, przy jednoczesnym założeniu utrzymania jakości usług publicznych świadczonych 
przez Miasto na rzecz mieszkańców na wysokim poziomie. Zdolność do uzyskiwania 
dodatnich wyników operacyjnych jest istotna z punktu widzenia możliwości realizacji 
planów i przedsięwzięć rozwojowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz 
zadań, które są niezbędne dla Miasta w obszarze infrastruktury drogowej (kontynuacja 
budowy Obwodnicy Leśnicy, modernizacja nawierzchni dróg i torowisk) czy budowa nowych 
obiektów oświatowych (nowe oddziały szkolne i przedszkolne), a także zadań dla których 
istnieje możliwość pozyskania środków europejskich na ich realizację. Ponadto poziom 
nadwyżki operacyjnej przekłada się pośrednio na wiarygodność kredytową Miasta.  

Podobnie, jak to miało miejsce w poprzednich latach cześć zadań z zakresu użyteczności 
publicznej służących poprawie jakości świadczonych usług nadal będzie realizowana przez 
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spółki miejskie. Zakłada się kontynuację kolejnego etapu Zintegrowanego Systemu 
Transportu Szynowego przez MPK Sp. z o.o., jak również realizację programu z zakresu 
modernizacji i rozbudowy infrastruktury kanalizacji na wrocławskich osiedlach przez 
MPWiK Sp. z o.o. Podkreślenia wymagają również przedsięwzięcia realizowane przez inne 
spółki miejskie m.in: Wrocławski Park Technologiczny S.A czy spółkę EIT Plus, które 
usprawniają przepływ wiedzy pomiędzy sferą nauki i gospodarki oraz kreują warunki dla 
wykorzystania naukowego i przemysłowego potencjału Wrocławia poprzez  dostęp do 
zaawansowanych rozwiązań technologicznych oraz infrastruktury laboratoryjnej na 
preferencyjnych warunkach.  

W celu jak najlepszego przygotowania Wrocławia do efektywnej absorpcji środków w 
kolejnym okresie programowania UE, konieczna będzie kontynuacja działań zmierzających 
do stabilizacji i wzmocnienia finansów Miasta, tak aby możliwe było wygenerowanie 
wysokiej nadwyżki operacyjnej, która skutkować będzie zwiększeniem dopuszczalnego 
wskaźnika spłaty zadłużenia zobowiązań dłużnych i pozwoli na zachowanie ustawowego 
limitu zadłużenia na bezpiecznym poziomie. Dbanie o wypracowanie odpowiedniego 
poziomu nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach budżetowych stanowi ważne zadanie w 
zakresie zarządzania finansami Miasta. Jej wielkość jest nie tylko istotna w procesie 
tworzenia wieloletnich programów inwestycyjnych, ale również kluczowa w kontekście 
spełnienia wymogów nowej, obowiązującej od 1 stycznia 2014 r. reguły wyrażonej w art. 
243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń 
budżetowych związanych z obsługą długu. Norma ta bazuje na danych historycznych 
dotyczących wysokości nadwyżek operacyjnych w okresie trzech ostatnich lat 
poprzedzających rok, na który wyliczany jest ten wskaźnik. Nowe zasady dotyczące 
zadłużenia wymagały ze strony Miasta kilkuletnich działań dostosowawczych, w tym 
zwiększenia rygorów dotyczących ustalenia i kontroli wyniku budżetu w części bieżącej. 
Niezbędna będzie dalsza konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, poprzez silne 
powiązanie ich wzrostu z dynamiką dochodów bieżących, tak aby zadłużenie Miasta 
utrzymywało się na bezpiecznym poziomie, który z jednej strony umożliwi realizację 
ważnych dla Miasta zadań, a z drugiej strony nie będzie stanowić zagrożenia do 
przekroczenia obowiązujących wskaźników.  

 


