Uchwała nr VIII/65/07
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie: uchwalenie Ramowego Programu Działania Rady Miejskiej w
Słubicach na V kadencję 2006 – 2010.
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt. 1 Statutu Gminy Słubice z dnia 28 października
2003r. (uchwała nr XI/114/03 z dnia 28 października 2003r. z póź. zm.), uchwala
się co następuje:

§ 1. Rada Miejska przyjmuje Ramowy Program Działania Rady Miejskiej w
Słubicach na V kadencję 2006 – 2010, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały nr VIII/65/07
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 27 czerwca 2007r.
w sprawie uchwalenia Ramowego
Programu Działania Rady Miejskiej
w Słubicach na V kadencję 2006 –
2010.
Ramowy Program Działania Rady Miejskiej w Słubicach na V kadencję 20062010.

1. Odbudowa bazaru przy ul. Sportowej w Słubicach.

2. Wspieranie rozwoju budownictwa socjalnego, w tym w szczególności poprzez
korzystanie z pomocy finansowej budŜetu państwa.

3. Udzielenie wszelkiej moŜliwej pomocy przy budowie obwodnicy Słubic.
4. Kontynuowanie modernizacji dróg i chodników gminnych.
5. Tworzenie i rozwój infrastruktury technicznej terenów przeznaczonych pod
inwestycje i budownictwo mieszkaniowe.

6. Modernizowanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej
gminy.
7. Przygotowanie i aktualizowanie dokumentów strategicznych gminy.

8. Zintensyfikowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków unijnych
i innych form zewnętrznego finansowania zadań gminy.

9. Podjęcie działań dotyczących rozbudowy infrastruktury szerokopasmowego
dostępu do internetu na terenach wiejskich.

10. Podjęcie działań zmierzających do sukcesywnej modernizacji podwórek
komunalnych na terenie Słubic.
11. Wspieranie

rozwoju

sportu

na

terenach

wiejskich

poprzez

budowę

i modernizację bazy sportowej, w szczególności w Nowych Biskupicach

i Golicach.

12. Systematyczne zwiększanie liczby punktów oświetleniowych na terenie gminy
ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich.

13. Podjęcie działań zmierzających do budowy drogi ze Słubic do miejscowości

Świecko pod mostem granicznym (na przedłuŜeniu ul. Powstańców Wlkp.)

14. Zintensyfikowanie działań zmierzających do dalszej modernizacji bazy
sportowej OSiR, w szczególności budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią,

rozbudowa hotelu OSiR, modernizacja basenów, w celu zwiększenia jej

atrakcyjności w perspektywie Mistrzostw Europy w piłce noŜnej EURO 2012.

15. Wyeksponowanie atrakcyjności turystycznej gminy w szczególności poprzez:
•
•

budowę kolejnych ścieŜek rowerowych,

właściwe utrzymanie i rozwój terenów wokół jezior gminnych,

•

aktywowanie Ŝeglugi rzecznej poprzez współfinansowanie zakupu statku,

•

zainicjowanie powstania turystycznego portu rzecznego w Słubicach,

•

kontynuowanie

działań

zmierzających

do

uruchomienia

przejścia

promowego Nowy Lubusz – Lebus,

•

rekonstrukcję bitwy pod Kunowicami (Kunnensdorf) jako nowego produktu
turystycznego gminy Słubice.

16. Podnoszenie poziomu kultury fizycznej dzieci i młodzieŜy na terenie Słubic

poprzez budowę i modernizację bazy sportowej, w szczególności boiska przy

SP nr 2 i Gimnazjum nr 2, sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 i SP nr 1
i basenu w PS nr 4.

17. Zwiększanie atrakcyjności placów zabaw dla dzieci na terenie gminy.

18. Podjęcie działań zmierzających do budowy hali widowiskowo – sportowej
i krytego kompleksu basenowego.

19. Systematyczne usuwanie barier architektonicznych.
20. Rozszerzanie współpracy ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami
pozarządowymi w celu realizacji zadań gminnych.

21. Podniesienie bezpieczeństwa w szkołach gminnych poprzez kontynuowanie

działań prewencyjno - profilaktycznych z dziećmi, młodzieŜą oraz kadrą
pedagogiczną.

22. Zacieśnienie współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej z Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie i innymi organizacjami w celu podniesienia jakości

świadczonej

pomocy

niepełnosprawnych.

społeczno

–

socjalnej,

oraz

aktywizacja

osób

23. Wspieranie inicjatyw w zakresie ochrony środowiska i wykorzystanie źródeł
energii odnawialnej.

