SPRAWOZDANIE
z wdrażania Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy

Zgodnie z harmonogramem wdrażania Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy
uchwalonej przez Radę Miejską we wrześniu 2003r. podjęto następujące czynności:
1. Rada Miejska Uchwałą Nr XI/72/03 z dnia 11 września 2003r. zatwierdziła Strategię
Rozwoju Gospodarczego na lata 2003-2015.
2. Uchwaloną Strategię przesłano do
Zachodniopomorskiego - wrzesień 2003

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

3. Na stronie internetowej Gminy Mieszkowice www.mieszkowice.pl zamieszczono
informację o opracowanej strategii - październik 2003
4. Podjęto następujące działania wynikające z opracowanych programów operacyjnych:
•

Prowadzono działania w kierunku wielokierunkowej promocji gminy - wydano foldery,
przewodniki turystyczne, gadżety promocyjne, zlokalizowano na terenie Gminy witacze,
tablice informacyjne, tablice z mapami gminy, drogowskazy oraz utworzono miejsce
rekreacji i wypoczynku w Gozdowicach. Zrealizowano projekt dotyczący budowy placów
zabaw w każdym sołectwie gminy Mieszkowice. Fundusze na ten cel pozyskano ze
środków unijnych.

•

Zawarto porozumienie z Urzędem Barnim - Oderbruch w sprawie
i uruchomienia przejścia promowego Gozdowice - Güstebieser Loose.

•

Zawarto porozumienie, obejmujące 22 gminy z obu stron Odry o utworzeniu związku pod
nazwą "Inicjatywa Eurodistrict – Nadodrze - Oderland". Związek ma za zadanie
zacieśnienie współpracy przygranicznej. W ramach podjętej współpracy organizowano
wspólne festyny z partnerami niemieckimi między innymi „Piknik nad Odrą” oraz „Święto
miodu”; wyremontowano Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach, utworzono
Centrum Informacji Turystycznej w Mieszkowicach mające na celu udzielanie pomocy
przedsiębiorcom i osobom bezrobotnym. Osoby bezrobotne mogą uzyskać informacje na
temat rynków pracy, krajowych i zagranicznych, ofert szkoleniowych, możliwości
podejmowania praktyk zawodowych. Prowadzone jest też doradztwo w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej.

•

Zawarto porozumienie o współpracy z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na rzecz
wspólnych działań dotyczących popularyzacji historii szlaku bojowego I Armii Wojska
Polskiego w czasie II wojny światowej.

•

Gmina przystąpiła do projektu realizowanego wspólnie z Gminą Dębno pn.”Ponad
Granicami Wspólna Przyszłość Regionu Środkowego Nadodrza”. W ramach zawartego
porozumienia opracowano wspólny przewodnik turystyczny, zrealizowano roczny kurs
nauki języka niemieckiego, dofinansowane były również studia podyplomowe
podwyższające kwalifikacje pracownika Urzędu Miejskiego.

•

w zakresie działań mających na celu stworzenie warunków dla lepszego wykorzystania
przygranicznego położenia gminy organizowano festyny po obu stronach rzeki Odry.
Ponadto w ramach programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
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sfinansowania

Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA zrealizowano projekty na zagospodarowanie
turystyczne miejscowości Gozdowice z uwzględnieniem rzecznego przejścia promowego
- I etap terminal, II etap - budowa promu, III etap - budowa przystani promowej.
•

Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „DIROW” co umożliwia
Gminie Mieszkowice pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych w ramach PROW
na tzw. „Małe projekty”. Złożono i aktualnie zrealizowano wnioski na dofinansowanie
następujących zadań: remont szatni na boisku sportowym w Troszynie, wyposażenie
świetlic wiejskich w Goszkowie i Kurzycku w zestawy komputerowe oraz umożliwienie
dostępu dla mieszkańców do Internetu.

•

Opracowano koncepcję rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej polegającą na
sprowadzeniu nieczystości płynnych z
miejscowości nadodrzańskich kolektorem
tłoczonym z Czelina do Kłosowa i dalej istniejącymi sieciami sprowadzenie do utylizacji
w oczyszczalni w Mieszkowicach. Opracowano dokumentację budowlano wykonawczą
na poszczególne zadania. Mając na względzie bardzo duży zakres rzeczowy realizacja
przedsięwzięcia zostanie podzielona na etapy. W ramach w/w działań opracowano
dokumentację na rurociąg przesyłowy z Czelina do Kłosowa i uzyskano pozwolenie na
budowę. Wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Czelin oraz przesyłowy
rurociąg tłoczny Czelin – Kłosów. Skanalizowano częściowo wieś Stare Łysogórki
sprowadzając nieczystości płynne do szczelnych zbiorników bezodpływowych (jest to
rozwiązane tymczasowe). Wykonano również kanalizację sanitarną w miejscowości
Zielin w ulicach W. Witosa, Krótka, Kościelna oraz Ranowie. Kolejny etap kanalizowania
miejscowości Zielin to wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicach Żymierskiego
i Kościuszki. Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków UE budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach n/Odrą tj Starym Błeszynie i Gozdowicach wraz z budową
rurociągów przesyłowych Stare Łysogórki – Gozdowice, Gozdowice – Stary Błeszyn,
Stary Błeszyn – Czelin. Budowa kanalizacji w miejscowościach n/Odra, została
zakończona w lipcu 2012 roku zgodnie z podpisana umową z wykonawcą robót
wyłonionym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu
nieograniczonego.

•

W zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury komunalnej – Zakład Usług
Komunalnych Spółka z o. o. w Mieszkowicach wykonał prace remontowe w kaplicy na
cmentarzu komunalnym w Mieszkowicach, a w szczególności: wymieniono stolarkę
okienną i drzwiową, wykonano nową posadzkę, uzupełniono tynki wewnętrzne oraz
pomalowano ściany, wykonano obłożenie płytkami elewacyjnymi cokołu ściany frontowej
oraz wejście do kaplicy, wykonano i ustawiono wewnątrz kaplicy w Mieszkowicach
kamienny katafalk na trumny, alejkę wjazdową do kaplicy utwardzono kostką betonową polbruk oraz utwardzono kostką betonową polbruk alejkę przy wejściu od ulicy
Chojeńskiej, przebudowano wejście od strony ulicy Chojeńskiej, w roku 2011
kontynuowano prace związane z dalszym utwardzaniem alejek na cmentarzu kostką
betonową typu polbruk.

•

Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach będzie
kontynuował remonty budynków komunalnych. Zakres rzeczowy remontów wynika
z opracowanych dokumentacji uzgodnionych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
w Szczecinie oraz Starostwem Powiatowym w Gryfinie – Wydział Architektury
i Budownictwa, a także z wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR. Zakończono
realizację (etapu I) projektu związanego z rewitalizacją kamienic w Mieszkowicach.
W roku 2010 wykonano część prac związanych z rewitalizacją kamienic poprzez
wymianę pokrycia dachowego oraz częściową wymianą stolarki okiennej w budynku przy
ulicy Słowackiego 1 w Mieszkowicach oraz oczyszczono cały wieniec murów obronnych
z traw, chwastów. – poniesiony wydatek sfinansowano z budżetu Gminy. Ponadto
pozytywnie rozpatrzono nasz wniosek dotyczący kontynuacji rewitalizacji kamienic
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w mieście (tzw. II etap). Kamienice których remont rozpoczęto zlokalizowane są
w Mieszkowicach przy ulicy: ul. Sienkiewicza 1, Sienkiewicza 44, Dąbrowszczaków 11,
Kościuszki 11. Realizacja prac rewitalizacyjnych została rozpoczęta w roku 2012
i będzie zakończona w roku 2013.
•

W roku 2007 podjęto prace związane z adaptacją budynku przychodni zdrowia przy
ul. Korczaka w Mieszkowicach na mieszkania. Roboty realizowane były przez
Spółdzielnię UNIWERSAL w Dębnie, Przedsiębiorstwo ESBUD z Myśliborza oraz Firmę
MALDROBUD z Myśliborza. Roboty zakończono w maju 2009r.

•

Upowszechniając sport masowy na terenie gminy - wybudowano boisko sportowe
w rejonie ulicy Techników na potrzeby gimnazjalistów w Mieszkowicach. W związku
z powyższym przejęto od Powiatu Gryfińskiego teren przewidziany pod budowę boiska.
Realizacja projektu była dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A. Już od 9 lat
organizowany jest corocznie bieg uliczny pn. „Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka”,
a ponadto mieszkańcy Gminy uczestniczą w „Biegu Kwietnym organizowanym ku czci
Papieża Jana Pawła II.

•

W ramach promocji gospodarczej i turystycznej gminy uruchomiono stronę www ofert
inwestycyjnych, wydano publikację promującą tereny inwestycyjne, szlaki turystyczne,
rowerowe, zabytki architektury sakralnej. Zrealizowano projekt dofinansowany ze
środków UE dotyczący Propagowania zdrowego trybu życia poprzez Nordic Walking
w ramach którego wytyczono i oznakowano ścieżkę do wędrówek pieszych na terenie
gminy Mieszkowice. W roku ubiegłym zrealizowano również projekt dofinansowany ze
środków UE pn. „Polsko- niemieckie spotkania integracyjne – Razem łatwiej
!”.Zrealizowano projekt pn. „Turystyczne zagospodarowanie terenu przy pierwszym
słupie granicznym w Czelinie” oraz projekt pn.”Odnowa zabytkowego parku wiejskiego
w Troszynie”.

•

Podejmowane są również inne działania inwestycyjne zmierzające do wykorzystania
walorów turystycznych gminy. W tym zakresie zmodernizowano nawierzchnię ulicy
Chojeńskiej z odwodnieniem jezdni włącznie i wybudowano ścieżkę rowerową przy tej
ulicy. Zadanie zrealizowano przy współudziale finansowym EFOR w ramach ZPORR;
Obecnie złożono kolejny wniosek o dofinansowanie ze środków UE na realizuję odcinka
ścieżki rowerowej od Mieszkowic do Wierzchlasu. Opracowano projekt budowy ścieżki
rowerowej od Mieszkowic do Gozdowic.

•

Planowo uzbrajane są w urządzenia komunalne tereny pod budownictwo mieszkaniowe
i usługowe. W realizacji tych zadań uczestniczą zakłady:
- ZE ENEA – Stargard Szczeciński,
- ZG – Szczecin,
- PKN ORLEN – Szczecin,
- Zarządy Dróg – Koszalin i Szczecin,
- oraz zainteresowane osoby fizyczne,

W ramach tego współfinansowania zrealizowano:
1)przebudowę skrzyżowania drogi krajowej Nr 31 z drogą wojewódzką Nr 126 (rejon
stacji paliw)
2)modernizację nawierzchni ulicy Chojeńskiej i ścieżki rowerowej przy tej ulicy z
odwodnieniem jezdni włącznie,
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3)przebudowę linii energetycznej w ulicy Warszawskiej w Mieszkowicach,
4)doprowadzenie energii elektrycznej przez ZE ENEA - w ramach środków własnych; –
na wnioski zainteresowanych inwestorów,
5)na wniosek zainteresowanych inwestorów, ZG – w ramach środków własnych – wykonał
sieć gazową w rejonie ulicy Chojeńskiej w Mieszkowicach;
6) sieć wodociągowa w rejonie ulicy Chojeńskiej wykonana przez Gminę Mieszkowice–
zgodnie z posiadaną dokumentacją;
7)budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, modernizację nawierzchni drogi z
jednoczesną budową chodnika w Zielinie;
8) budowę sieci gazowej z Mieszkowic do Ranowa i Zielina oraz budowę sieci
rozdzielczej w Ranowie i Zielinie;
9) sieć wodociągową w rejonie ulicy Królowej Jadwigi w Mieszkowicach wykonaną przez
Gminę Mieszkowice zgodnie z posiadaną dokumentacją,
10) oświetlenie uliczne rejonu ulicy Królowej Jadwigi w Mieszkowicach wykonaną przez
Gminę Mieszkowice zgodnie z posiadaną dokumentacją.
Na obecnym etapie, nie ma uzasadnienia przeznaczania pod budownictwo terenów
wymagających wykonania wszystkich elementów uzbrojenia tj. dróg, chodników, wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu i energii elektrycznej.
•

Dodatkowo należy nadmienić, iż w wyniku dotychczasowych działań inwestycyjnych
powstały możliwości lokalizowania budownictwa na terenach komunalnych. Po podjęciu
kolejnych uchwał przez Radę Miejską w Mieszkowicach wydzielone zostaną kolejne
działki uzbrojone w sieci wod – kan, gaz i energię elektryczną.

•

W ramach remontów i rozwoju placówek oświatowych:
- wybudowano Gimnazjum w Mieszkowicach;
- wykonano remont SP Troszyn poprzez modernizację kotłowni z węglowej na olejową,
wykonano nowe pokrycie dachu, wymieniono stolarkę okienną, wyremontowano
sanitariaty, wyremontowano nawierzchnię podłóg na korytarzach, wykonano
termomodernizację budynku szkoły wraz z odnowieniem elewacji;
- wykonano remont SP Zielin – poprzez wykonanie wymiany pokrycia dachowego,
wymianę stolarki okiennej, modernizację kotłowni na gazową. W latach kolejnych
przewiduje się kontynuowanie prac remontowych tego obiektu – według potrzeb
i posiadanych środków finansowych;
- Szkoły Podstawowe na terenie miasta i gminy Mieszkowice oraz Gimnazjum
w Mieszkowicach wyposażono w pracownie komputerowe.

11.06.2013r.
Sporządziła: IK
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