Tabela celów
l.p.

Cel strategiczny

Cele szczegółowe

Cele operacyjne ( działania)

1.

Konkurencyjna

1.1. Zapewnienie mieszkańcom

1.1.1. Poprawa systemu komunikacyjnego pomiędzy miastem a terenami wiejskimi w tym

infrastruktura

dostępu do zintegrowanej

budowa i modernizacja dróg i szlaków rowerowych w gminie

techniczna

infrastruktury komunikacyjnej

1.1.2.Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poprzez wsparcie budowy obwodnic Słubic,

wspierająca

Kunowic, Drzecina

innowacyjną

1.1.3. Wspieranie działań w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym

gospodarkę

komunikacji miejskiej oraz budowa i modernizacja infrastruktury transportu publicznego
1.2. Unowocześnienie

1.2.1.Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych i społecznych

infrastruktury gminnej

1.2.2.Likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni publicznej

gwarancją poprawy jakości

1.2.3. Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w Gminie Słubice

życia jej mieszkańców

1.2.4.Uatrakcyjnienie parków i skwerów miejskich poprzez modernizację i rozbudowę
1.2.5.Budowa, przebudowa i rozbudowa komunalnego i socjalnego zasobu
mieszkaniowego

1.3. Zintegrowanie działań na

1.3.1. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie budowy infrastruktury związanej z

rzecz ochrony środowiska

odnawialnymi źródłami energii

naturalnego gminy

1.3.2. Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej
1.3.3. Stworzenie systemu ekologicznego oświetlenia
1.3.4.Podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji ekologicznej, w tym na rzecz
segregacji odpadów
1.3.5.Budowa miejsc gromadzenia odpadów przy zabudowie wielorodzinnej
1.3.6. Kontynuowanie programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest
1.3.7.Wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectw Gminy
Słubice
1.3.8. Przygotowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych z terenu miasta Słubice

1.3.9. Podejmowanie działań na rzecz wspierania komunikacji ekologicznej np.
wprowadzenie czystej floty
1.4 Infrastruktura sportowo-

1.4.1.Modernizacja i rozbudowa gminnych obiektów sportowych, w tym budowa hali

rekreacyjna wzmacniająca

widowiskowo sportowej przy SP 2

potencjał turystyczny

1.4.2.Przygotowanie koncepcji budowy basenu
1.4.3.Stworzenie w parkach miejskich warunków dla uprawiania indywidualnej i
zorganizowanej aktywności fizycznej
1.4.4.Utworzenie i oznakowanie osi rekreacyjno – sportowej miasta Słubice
1.4.5.Rozwój infrastruktury turystycznej w tym budowa wieży Kleista
1.4.6.Budowa infrastruktury transportu rzecznego w tym zagospodarowanie basenu
portowego –MARINA SŁUBICE

2.

Zrównoważony

2.1. Kształtowanie i utrzymanie

2.1.1.Podejmowanie aktów prawnych w zakresie planowania przestrzennego i ochrony

rozwój

ładu przestrzennego

krajobrazu

przestrzenny

2.1.2.Udział w opracowywaniu wspólnych dokumentów planistycznych z Frankfurtem nad

gminy

Odrą
2.1.3.Rozszerzenie zakresu systemu informacji przestrzennej Gminy Słubice
2.2.Ożywienie problemowych

2.2.1.Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji

obszarów gminy

2.2.2.Opracowanie koncepcji zagospodarowania dla wyznaczonych obszarów
problemowych

2.3. Uporządkowanie przebiegu

2.3.1. Przeprowadzenie podziałów i łączenia nieruchomości w celu uregulowania granic

granic i własności gruntów

własności gruntów
2.3.2.Zbywanie i nabywanie nieruchomości w celu uregulowania stanów prawych

3.

Stworzenie

3.1.Uwolnienie potencjału

3.1.1. Stworzenie produktów turystycznych

wizerunku gminy

turystycznego gminy

3.1.2.Wspieranie oddolnych inicjatyw w dziedzinie turystyki

atrakcyjnej,

3.1.3 Współpraca ze środowiskiem lokalnym w zakresie upowszechniania turystyki

otwartej,

zakupowej, prospołecznej i sportowej, agroturystyki

3.1.4.Podejmowanie działań w zakresie rozwoju turystyki transgranicznej

przyjaznej dla
mieszkańców i

3.2. Marka Słubice-

3.2.1. Implementacja marki na poziomie administracji

gości,

Frankfurt(Oder) bez granic

3.2.2. Implementacja marki wśród społeczności lokalnej

uwzględniająceg

instrumentem identyfikacji

o aspekt

wewnętrznej wśród lokalnej

transgraniczny

społeczności i symbolem
atrakcyjności gminy
3.3. Komunikacja społeczna

3.3.1 Wykorzystywanie innowacyjnych mediów społecznościowych w celu promocji

narzędziem budowania

działań gminy (np. spoty reklamowe, podstrony) na poziomie lokalnym i regionalnym

dobrego wizerunku gminy

3.3.2. Podejmowanie działań sprzyjających integracji środowiska lokalnego (mieszkańcy,
przedsiębiorcy, NGO-sy)

4.

Zapewnienie

4.1. Wysokie kompetencje

4.1.1.Wspieranie rozwoju kompetencji zarządczych kadry kierowniczej oświaty

każdemu

kadry oświaty niezbędne w

4.1.2.Doskonalenie nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji oraz nauczania

mieszkańcowi

nowoczesnej edukacji

poprzez metody aktywnego i praktycznego uczenia się

gminy dostępu

4.1.3.Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania

do

i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych każdego ucznia, w

nowoczesnych

tym również ucznia wymagającego kształcenia specjalnego

usług

4.2. Programy rozwojowe

4.2.1.Realizowanie przedsięwzięć rozwijających umiejętności wykorzystania przez ucznia

edukacyjnych

realizowane przez szkoły i

i nauczyciela TIK w procesie edukacyjnym

dostosowanych

przedszkola ukierunkowane na

4.2.2.Realizowanie przedsięwzięć zwiększających kompetencje uczniów w zakresie

do jego potrzeb

rozwijanie u uczniów postaw

matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych i języków obcych

niezbędnych dla

4.2.3.Realizowanie przedsięwzięć w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do wyboru

funkcjonowania we

drogi dalszego kształcenia oraz potrzeb rynku pracy

współczesnym świecie

4.2.4.Realizowanie przedsięwzięć zaspokajających potrzeby rozwojowe i edukacyjne
uczniów

4.3. Stworzenie warunków dla

4.3.1.Optymalizacja sieci szkolnej i przedszkolnej

realizacji nowoczesnej i

4.3.2.Unowocześnienie infrastruktury oświatowej, w tym stworzenie pracowni

bezpiecznej edukacji

przedmiotowych
4.3.3.Doposażenie jednostek oświatowych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne
4.3.4.Stworzenie warunków do pełnego wykorzystania TIK w edukacji (internet,
oprogramowanie, sprzęt)
4.3.5. Zintegrowanie działań na rzecz zapewnienia pełnego bezpieczeństwa w
jednostkach oświatowych

5.

Gmina miejscem

5.1. Aktywizacja i integracja

5.1.1.Wspieranie realizacji działań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej

rozwoju

społeczności lokalnej na rzecz

organizowanych przez specjalistów, organizacje pozarządowe w oparciu o potencjał miast

społecznego

zapobiegania wykluczeniu

bliźniaczych
5.1.2. Realizacja oraz wsparcie programów i projektów z zakresu rewitalizacji społecznej
5.1.3.Wspieranie rozwoju kompetencji społeczności lokalnej z zakresu przeciwdziałania
niepokojącym zjawiskom społecznym

5.2. Kształtowanie

5.2.1. Wspieranie rozwoju kompetencji osób zajmujących się profilaktyką

prospołecznych i

5.2.2. Opracowanie i realizacja programów i projektów służących profilaktyce i ochronie

prozdrowotnych zachowań

zdrowia

mieszkańców gminy

5.2.3.Wpieranie inicjatyw służących rozwojowi wolontariatu oraz aktywizacji społecznej
zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży oraz osób w podeszłym wieku
5.2.4.Rozwijanie form współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi na
rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia

5.3.Stworzenie warunków dla

5.3.1.Doposażenie jednostek systemu pomocy społecznej w nowoczesny sprzęt i

nowoczesnej infrastruktury

wyposażenie

społecznej oraz realizacji

5.3.2.Podniesienie kompetencji osób realizujących zadania pomocy społecznej

indywidualnych ścieżek w
ramach pomocy społecznej

6.

7.

Kultura jako

6.1. Budowanie społeczności

6.1.1 Stworzenie usystematyzowanej oferty edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży

narzędzie

świadomych odbiorców oferty

6.1.2 Stworzenie zrównoważonej oferty wydarzeń misyjnych

budowania

kulturalnej

6.1.3 Dofinansowanie systematycznego dostępu do kultury wysokiej

tożsamości

6.1.4 Stworzenie systemu wsparcia dla indywidualności lokalnego środowiska

lokalnej

artystycznego

6.2 Zapewnienie szerokiemu

6.2.1 Wprowadzenie finansowania umożliwiającego planowanie „sezonu artystycznego”

gronu odbiorców dostępu do

6.2.2 Stworzenie formatu atrakcyjnej oferty rozrywkowej

atrakcyjnej oferty rozrywkowej

6.2.3 Zintegrowana z działaniem 6.1.2 i 6.2.2 długofalowa promocja oferty kulturalnej

Bezpieczeństwo

7.1 Stworzenie optymalnych

7.1.1 Doskonalenie oraz utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia członków jednostek

mieszkańców

warunków dla rozwoju i

Ochotniczej Straży Pożarnej

gwarancją

funkcjonowania Ochotniczych

7.1.2 Osiągnięcie normatywu wyposażenia w sprzęt, urządzenia oraz pojazdy dla OSP

rozwoju

Straży Pożarnych

7.1.3 Zmodernizowanie remiz OSP

społecznego i

7.1.4 Włączenie OSP w Golicach do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego

gospodarczego

7.1.5 Powołanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jako zaplecza kadr dla Ochotniczej

gminy

Straży Pożarnej
7.1.6 Utrzymanie i rozwijanie współpracy transgranicznej ukierunkowanej w zakresie
informowania, ostrzegania, alarmowania oraz współdziałania podczas prowadzenia
działań ratowniczych
7.2. Stworzenie dobrze

7.2.1 Doskonalenie oraz utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia członków formacji

funkcjonującego systemu

Obrony Cywilnej, Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, służb ratowniczych

wspierania obrony cywilnej

7.2.2 Zmodernizowanie oraz normatywne wyposażanie magazynu Obrony Cywilnej oraz
doposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego
7.2.3 Zmodernizowanie systemu łączności radiowej oraz gminnego systemu alarmowania
i powiadamiania ludności

8.

Sport i rekreacja

8.1 Budowanie społeczności

8.1.1 Stworzenie usystematyzowanej oferty sportowo- rekreacyjnej dostosowanej do

istotnym

świadomej potrzeby aktywności

potrzeb mieszkańców

elementem

fizycznej

8.1.2 Wspieranie realizacji programów promujących sport i rekreację jako element

rozwoju

zdrowego stylu życia

społecznego

8.1.3 Wspieranie realizacji kampanii edukacyjno- społecznych skierowanych do dzieci i

gminy

młodzieży promujących właściwe postawy prozdrowotne
8.1.4 Wspieranie programów edukacyjnych kształtujących kulturę odbioru widowiska
sportowego i zachowania fair play
8.1.5.Wspierania sportu i rekreacji transgranicznej poprzez zacieśnianie współpracy z
partnerami niemieckimi
8.1.6. Stworzenie sprawnego systemu promującego ofertę sportowo- rekreacyjną w
gminie
8.2 Zintegrowana infrastruktura

8.2.1. Stworzenie systemu zarządzania obiektami sportowo- rekreacyjnymi gminy, w tym

rekreacyjno−sportowa dla

optymalizacja wykorzystania istniejącej bazy sportowo− −rekreacyjnej

potrzeb mieszkańców

8.2.2. Określenie zasad udostępnienia oraz korzystania z infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców

8.3 Rozwijanie sportu

8.3.1. Wprowadzenie systemu finansowania szkolenia kwalifikowanego w zakresie

młodzieżowego i

dyscyplin wiodących- piłka ręczna, piłka nożna, lekkoatletyka

kwalifikowanego

8.3.2 Wspieranie realizacji działań mających na celu wyszukiwanie i rozwijanie uzdolnień
sportowych dzieci i młodzieży
8.3.3 Stworzenie systemu wspierania i nagradzania sportowców i trenerów lokalnych
8.3.4 Opracowanie zasad dofinansowywania organizacji dużych wydarzeń sportowych

9.

Budowa i rozwój

9.1. Promocja zrównoważonej i

9.1.1.Wprowadzenie zarządzania procesowego w oparciu o technologię informatyczną

społeczeństwa

innowacyjnej administracji

9.1.2.Zwiększenie poziomu informatyzacji w jednostkach organizacyjnych gminy

cyfrowego

podporządkowanych skutecznemu obiegowi dokumentów
9.1.3.Zwiększenie dostępności zakresu usług administracyjnych świadczonych drogą
elektroniczną

9.1.4.Wprowadzenie zintegrowanego elektronicznego systemu śledzenia postępu
realizacji sprawy
9.2. Zwiększenie kompetencji

9.2.1 Zwiększenie informacji dotyczących elementów procesów świadczonych przez

informacyjnych społeczeństwa

jednostki organizacyjne gminy usług
9.2.2.Zwiększenie udziału informacji w postaci cyfrowej w procedurach administracyjnych,
w tym ich użyteczności i dostępności dla osób niepełnosprawnych
9.2.3.Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z technologii
informatycznych
9.2.4.Wprowadzenie działań promocyjnych zachęcających do korzystania z dostępnych
systemów informacji o usługach

9.3. Tworzenie warunków do

9.3.1.Zintensyfikowanie działań zmierzających do powstania ogólnodostępnych miejsc

budowy otoczenia cyfrowego

dostępu do internetu
9.3.2.Promowanie korzystania z e – usług, zwłaszcza wśród osób zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym
9.3.3.Tworzenie zintegrowanych ofert usług świadczonych przez administrację i inne
jednostki
9.3.4.Zintegrowanie możliwości korzystania z e – usług i innych informacji cyfrowych z
zakresu oferty usług administracyjnych przez telefony komórkowe i inne urządzenia
mobilne

