
Podsumowanie kadencji 2014-2018

Zbliża się koniec kadencji  Rady i  Zarządu Powiatu w Policach, dlatego to najlepszy czas na
podsumowania.

Bilans otwarcia Zarządu i Rady Powiatu w Policach z grudnia 2014 r.

 skutki finansowo – organizacyjne likwidacji SOSW nr 2 w Policach;

 destabilizacja funkcjonowania Zespołu Szkół w Policach;

 wyniki kontroli UKS skutkujące decyzją o zwrocie 4 mln PLN subwencji oświatowej;

 brak współpracy z samorządami gminnymi;

 brak działań windykacyjnych wobec winnych malwersacji w SOSW nr 2;

 skutki upadku firmy Ecorama - koszty usunięcia śmieci ok. 8-10 mln PLN;

 zaciągnięta pożyczka 6,5 mln PLN w Gminie Nowe Warpno;

 emisja obligacji powiatowych na kwotę 2 mln PLN;

 skutki finansowe nierozwiązanych i zaległych spraw, których wartoć szacowana w roku 2017 r.
wynosiła ok. 4,5 mln PLN;

 zagrożenia zwrotów środków finansujących budowę hali sportowej ok. 15 mln PLN z uwagi na
zaległości formalno – rozliczeniowe oraz brak realizacji trwałości projektu.

Pierwszy  rok  pracy  to  czas  naprawiania,  spraw  sądowych,  rozwiązywania  powstałych  wcześniej
problemów  organizacyjnych  w  urzędzie  i  w  placówkach  powiatowych  wraz  z  systematycznie
wprowadzanymi  ulepszeniami  i  zmianami  w systemie funkcjonowania  oraz  zarządzania  w urzędzie
i jednostkach organizacyjnych.

Niniejsze  podsumowanie  dokonań  za  lata  2014-2018  jest  efektem  pracy  Wszystkich  Pracowników
stanowiących Rodzinę Powiatową pod kierunkiem Rady i Zarządu Powiatu w Policach.

Współpraca z innymi samorządami:
 współpraca samorządów gminnych w ramach Forum Samorządowego Powiatu Polickiego;
 czynny udział powiatu w stowarzyszeniu Szczeciński Obszar Terytorialny;
 wspólna realizacja polityki senioralnej;
 wspólna realizacja inwestycji drogowych;
 wspólna realizacja programów na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego;



 wspólne obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;

Współpraca międzynarodowa:

 realizacja  projektów  polsko-niemieckich  na  łączną  kwotę  ok.  1,2  mln  PLN,  tj.  wymiany
młodzieży  i  uroczystości  w  ramach  współpracy  z  Powiatem  Vorpommern-Greifswald
finansowane  ze  środków  PNWM,  FWPN,  Interreg  IVA  oraz  międzynarodowych  projektów
realizowanych przez placówki powiatowe w ramach programu Erasmus;

 wspólnie z Powiatem Vorpommern – Greifswald wydanie uaktualnionej mapy rowerowej wraz
z opisem tras pn. „Wędrówki rowerowe wokół Zalewu Szczecińskiego”;

 kontynuacja współpracy edukacyjnej w ramach trwającego od 23 lat projektu z EDPG Löcknitz; 

Oświata:

 sukcesem  zakończyły  się  zmiany  w  placówkach  powiatowych  związane  z  wprowadzeniem
w Polsce  reformy  edukacji;  dzięki  współpracy  Gminy  Police  i  Powiatu  Polickiego,  pomimo
likwidacji gimnazjów, wieloletnia działalność Polsko-Niemieckiego Gimnazjum w Löcknitz oraz
SMS siatkarskiego będą kontynuowane;

 w  powiatowych  placówkach  oświatowych  powstanie  nowoczesne  szkolnictwo  zawodowe
dostosowane do  lokalnego rynku  pracy  oraz  potrzeb  mieszkańców powiatu  (podpisano  już
pierwszy  list  intencyjny  w  tej  sprawie  z  Grupą  Azoty  Zakłady  Chemiczne  SA.),  w  tym
niepełnosprawnych  i  wykluczonych  społecznie;  realizowane  będą  projekty  finansowane  ze
środków unijnych, dzięki którym powstaną nowoczesne pracownie dydaktyczne i zawodowe,
uczniowie  otrzymają  wsparcie  merytoryczne,  a  nauczyciele  możliwości  doskonalenia
zawodowego:

a. W  "białej"  zdobędziesz  niezawodny  zawód  -  uczniowie  i  nauczyciele  Zespołu  Szkół
im. Ignacego Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe  – dofinansowanie
1 403 219 PLN (wkład własny niefinansowy);

b. Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego
-  ze  szczególnym  uwzględnieniem  uczniów  z  niepełnosprawnościami  i  wykluczonych
społecznie z Powiatu - dofinansowanie 6 454 536 PLN (wkład własny niefinansowy);

c. Centrum  Kształcenia  Zawodowego  i  Ustawicznego  w  Powiecie  Polickim  receptą  na
dostosowanie  kształcenia  zawodowego  do  potrzeb  regionalnego  rynku  pracy-
dofinansowanie 6 498 458 PLN (wkład własny niefinansowy);

 wprowadzono  system  jednorazowego  stypendium  dla  uczniów;  w  2018r.,  po  raz  trzeci
uczniowie  otrzymali  jednorazowe  stypendia  w  kategoriach:  laureaci  konkursów
przedmiotowych, artystycznych, wolontariusze-społecznicy, osiągnięcia w konkursach innych;
doceniane są osiągnięcia na poziomie: powiatu, regionu, województwa, kraju i za granicą;

 w Powiecie  Polickim  powstał  Wiodący  Ośrodek  Koordynacyjno-Rehabilitacyjny  finansowany
przez MEN (416 520 PLN na 4 lata);

 poprawiono bazę placówek edukacyjnych poprzez wykonanie remontów i inwestycji na łączną
kwotę około 9,2 mln PLN;

 z  programów  krajowych  (np.  Bezpieczna  +,  gabinety  profilaktyki  szkolnej,  Aktywna  tablica
i inne) - pozyskano około 115 tys. PLN;



 powstała  nowa  placówka  -  Liceum  Ogólnokształcące  Nr  3  dla  Dorosłych,  która  pozwoli
ukończyć  naukę  osobom,  które  uczęszczały  do  zlikwidowanej  szkoły  Fundacji  Ośrodek
Doskonalenia Kadr;

Kultura:

 promocja dialogu międzypokoleniowego poprzez spotkania młodzieży z powiatowych placówek
z seniorami oraz zainicjowanie cyklu pn. Sztuka spotkań, w ramach którego wydano pierwszy
Tomik pt. „Moje marzenia i poezja” autorstwa mieszkanki Polic - Pani Alicji Klinger-Mandziuk -
z okładką, która jest dziełem uczennicy gimnazjum w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza
w Policach, Weroniki Leśniewskiej;

 Powiat  Policki  finansuje  w  trybie  konkursowym  i  pozakonkursowym  różne  przedsięwzięcia
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

Sport:

 dzięki  wspólnym  działaniom  Powiatu  i  Gminy  Police,  w  Policach  po  kilku  latach  przerwy,
odbywają się rozgrywki najwyższej ligi siatkówki z udziałem Klubu Sportowego „Chemik Police”;

 wspólne inicjatywy i patronaty wspierające imprezy sportowo – rekreacyjne o zasięgu gminnym,
powiatowym, wojewódzkim  i ogólnopolskim;

 od 10 lat prowadzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego siatkówki żeńskiej i męskiej;

 Powiat  Policki  finansuje  w  trybie  konkursowym  i  pozakonkursowym  różne  przedsięwzięcia
w zakresie sportu i kultury fizycznej;

Zdrowie:

 cztery edycje Powiatowego Tygodnia Czerwonej Krwinki oraz dwie edycje Festynu Rodzinnego
„Z Rodziną po Zdrowie”;

 wsparcie finansowe w zakresie rozbudowy infrastruktury ochrony zdrowia: współfinansowanie
zakupu  dla  PUM  tomografu  komputerowego,  wsparcie  budowy  mieszkań  chronionych
i treningowych, wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego w Tanowie;

 wsparcie inicjatyw mieszkańców, organizacji i instytucji w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
w tym psychicznego - pozyskanie w 2018 roku dotacji na utworzenie Klubu Samopomocy dla
osób po kryzysach psychicznych;

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

Powiat Policki wspiera organizacje pozarządowe poprzez:
 współfinansowanie projektów i przedsięwzięć w zakresie pomocy społecznej, działań na rzecz

osób niepełnosprawnych,  ochrony i  promocji  zdrowia,  turystyki  i  krajoznawstwo,  wspieranie
i  upowszechnianie  kultury  fizycznej,  kultura,  sztuka,  ochrona  dóbr  kultury  i  dziedzictwa
narodowego,  rozwój  przedsiębiorczości,  upowszechnianie  i  rozwój  społeczeństwa
obywatelskiego) - w latach 2014-2018 w trybach konkursowym i pozakonkursowym przekazano
organizacjom około 730 tys. PLN, wspierając około 400 różnych przedsięwzięć;

 10 sierpnia 2016 r. Zarząd Powiatu w Policach powołał Powiatową Radę Działalności Pożytku
Publicznego, w skład której weszło 5 przedstawicieli Rady Powiatu, 5 przedstawicieli Zarządu
Powiatu  i  10  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  działających  na  terenie  Powiatu
Polickiego;

 systematycznie  rośnie  liczba  organizacji  pozarządowych  działających   na  terenie  Powiatu
Polickiego (z 243 w 2015 r. do 290 w 2018 r.);



 współpraca z organizacjami pozarządowymi została wyróżniona w 2016 r. przez Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego, który przyznał Powiatowi Polickiemu tytuł  Lidera 
Ekonomii Społecznej;

 podejmowane  są  inicjatywy  związane  z  upowszechnianiem  aktywności  społecznej  oraz
społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizację trzech edycji Powiatowej Gali Wolontariatu
i Aktywności Społecznej wraz z towarzyszącym konkursem „Razem Możemy Więcej”;

 na potrzeby ngo użyczono pomieszczenia w budynkach przy ul. Kresowej w Policach;

 realizacja  działań  Powiatu  na  rzecz  budowania  społeczeństwa  obywatelskiego  odbywa  się
poprzez udział mieszkańców w pracach grup opiniotwórczych:
a. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego;
b. Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych;
c. Powiatowa Rada Rynku Pracy;
d. Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
e. Młodzieżowa Rada Regionu;

Rozwój gospodarczy:

 współdziałanie z Gminą, miastem Szczecin w zakresie realizacji strategicznego dla metropolii
przeprawy Police – Święta wraz z budową obwodnicy zachodniej Szczecina;

 współpraca  z  Grupą  Azoty  ZCH  Police  SA  oraz  Spółką  PDH  w  zakresie  przygotowania
inwestycji budowy instalacji polipropylenu;

 wsparcie przedsiębiorców poprzez udogodnienia w obsłudze oraz finansowanie aktywnych form
zatrudnienia;

 wsparcie doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój firm finansowanych z RPO
WZ na lata 2014-2018;

Bezpieczeństwo Mieszkańców:
 realizowano działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Polickiego

we współpracy z samorządami gminnymi i służbami powiatowymi, w tym:

o kampanię  „Na drodze  wybierz  Życie”  współfinansowaną z  Wojewódzkiego  Ośrodka
Ruchu Drogowego w Szczecinie w oparciu o priorytety wypracowane przez Powiatową
Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Powiecie Polickim;

o kampanię mającą na celu zwrócenie uwagi na szczególne zagrożenie, jakie niesie ze
sobą tlenek węgla zwany popularnie „czadem” oraz sposoby zabezpieczenia się przed
utratą zdrowia lub życia w wyniku jego działania;

o promocję  działań  przyczyniających  się  do  poprawy  bezpieczeństwa  poprzez
propagowanie  obywatelskich  postaw,  w  wyniku  których  zostaje  uratowane  Życie,
zdrowie,  mienie  innego  człowieka  –  nagroda  Starosty  Polickiego  „Postawa  Godna
naśladowania”;

o dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach;

o wsparto, zakończone sukcesem, starania o posterunek Policji w Kołbaskowie;

o zakupiono  wyposażenie  dla  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej
w Policach;

Organizacja pracy dostosowana do potrzeb klientów:



 utworzono oddział Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przecławiu, co znacznie ułatwiło
dostęp do usług Poradni dla rodziców z terenu gmin Dobra, Kołbaskowo;

 przeniesiono  PCPR  do  budynku  na  ul.  Szkolnej,  co  spowodowało  lepsze  funkcjonowanie
Centrum oraz bardziej racjonalne wykorzystanie obiektów powiatowych;

 zorganizowano stanowisko zewnętrzne Kancelarii Starostwa Powiatowego w celu polepszenia
jakości obsługi klienta;

 udostępniono system płatności Pojazd i Kierowca, który umożliwił łatwiejsze dokonywanie opłat
za czynności administracyjne;

 uruchomiono  w  Policach  dodatkowe  okienko  do  rejestracji  pojazdów  dedykowane  osobom
prawnym  i  osobom  fizycznym  prowadzącym  działalność  gospodarczą  w  zakresie  obrotu
pojazdami;

 podniesiono  wynagrodzenia  pracowników  Starostwa  Powiatowego  w  Policach  i  Jednostek
Organizacyjnych Powiatu Polickiego;

 polepszono warunki funkcjonowania Powiatowego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności;

 przygotowano remont I piętra w budynku Starostwa Powiatowego, aby w najbliższych latach
połączyć w jednej siedzibie wszystkie wydziały;

 w Starostwie Powiatowym powołano nową komórkę organizacyjną - Referat Audytu i Kontroli,
dzięki  czemu  m.in.  przeprowadzono  wewnętrzne  kontrole  instytucjonalne;  których  wyniki
posłużyły do poprawy jakości pracy kadry zarządzającej, zapewniając realizację celów i zadań
w sposób zgodny z prawem, efektywny i oszczędny; 

Polityka senioralna, wsparcie rodziny, osób niesamodzielnych oraz osób wykluczonych:

 poszerzenie zakresu merytorycznego działań powiatu, np. o politykę senioralną czy zagrożenie
wykluczeniem społecznym; w 2018 pozyskano środki na wyposażenie i funkcjonowanie Klubu
Samopomocy dla osób po kryzysach psychicznych w wysokości 48 344 PLN;

 podjęcie inicjatywy na rzecz upowszechniania integracji środowisk osób starszych - dwukrotna
organizacja uroczystych obchodów Dnia Seniora w Powiecie Polickim (2016 r. - MOK - występy
aktorów Teatru Polskiego, 2017 r. - hala - koncert Eleni); 

 utworzenie i prowadzenie od 1 czerwca 2016 r. ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Senior+
w  Policach;  funkcjonowanie  domu  jest  możliwe  dzięki  współpracy  z  gminami  Powiatu
Polickiego,  które  ponoszą  część  kosztów  utrzymania  swoich  podopiecznych;  na  koszty
utrzymania seniorów korzystających z Domu Powiat Policki pozyskał też środki z Ministerstwa
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w łącznej wysokości 206 520 PLN;

 Powiat  Policki  wspólnie  pozyskał  środki  unijne  na  Regionalne  Centrum  Wsparcia  Osób
Niesamodzielnych  w  Policach;  realizacja  projektu  umożliwi  niepełnosprawnym
i niesamodzielnym mieszkańcom regionu, przez 2 lata, bezpłatne korzystanie z usług Centrum;

 Centrum Edukacji,  Integracji  i  Rehabilitacji  „Podgrodzie”  w Nowym Warpnie wydzierżawiono
organizacji pozarządowej na realizację polityki senioralnej Powiatu Polickiego;

 promocja  na  szczeblu  wojewódzkim dobrych  praktyk  powiatu  w  zakresie  działań  na  rzecz
dziecka  i  rodziny  (laureat  konkursu  Marszałka  Województwa;  Zachodniopomorskiego
w konkursie Samorząd Przyjazny Rodzinie - główna nagroda - 100 tys. PLN); 

Wspólne inwestycje samorządowe w obszarze społecznym:



 finansowanie  budowy mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 
budowanych przez PSONI;

 wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego;

 prowadzenie, wspólnie z gminami, od 1 czerwca 2016 r. ośrodka wsparcia - Dziennego Domu 
Senior+ w Policach; 

 Powiat  Policki  pozyskał  środki  unijne  na  Regionalne  Centrum  Wsparcia  Osób
Niesamodzielnych  w  Policach  -  Projekt  RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17  dofinansowany  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020,  działanie  7.6  -  „Wsparcie  rozwoju  usług społecznych  świadczonych  w interesie
ogólnym”;  Dofinansowanie łącznie:  4 867 709,15 PLN;  Warunkiem utworzenia Centrum jest
wykonanie  modernizacji  budynku  po  zlikwidowanym  SOSW  Nr  2.  Wartość  inwestycji
przekracza wysokość środków pozyskanych w projekcie, dlatego wkład własny Powiatu wynosi
łącznie - ok. 1,8 mln PLN (w projekcie ok. 400 tys. PLN), Gminy Police - 800 tys. PLN, Gminy
Dobra - 600 tys. PLN, Gminy Kołbaskowo - 100 tys. PLN. Współpraca gmin i powiatu oraz
realizacja projektu pozwoli na racjonalne wykorzystanie mienia pozostałego po likwidacji SOSW
Nr 2, a przede wszystkim, osoby niepełnosprawne i  niesamodzielne przez 2 lata bezpłatnie
będą mogły korzystać z usług opiekuńczych Centrum.

Inwestycje drogowe we współpracy z samorządami i innymi instytucjami:

 zwiększenie  zakresu  prac  i  opieki  nad  drogami.  Wydatki  na  bieżące  utrzymanie  dróg
powiatowych z ok. 1,2 mln PLN w roku 2014 do ok. 3,1 mln PLN w roku 2018;

 inwestycje drogowe (modernizacje i remonty), w latach 2014-2018 przekroczyły łączną kwotę
ok. 40,5 mln PLN. Możliwe to było dzięki intensywnej współpracy Powiatu Polickiego i gminami
Police,  Dobra,  Kołbaskowo,  Nowe  Warpno  oraz  skutecznym  pozyskaniem  środków
zewnętrznych szacowanych na kwotę łączną ok. 34 mln PLN;

Wykaz inwestycji i modernizacji w latach 2014 -2020:

GMINA Nr DROGI POWIATOWA OPIS INWESTYCJI
WARTOŚĆ

(PLN)

Gmina Dobra
Nr 3907 ul. Szczecińska 
w m. Dobra

remont kanalizacji deszczowej wraz z 
remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 
3907Z Szczecin – Dobieszczyn w 
miejscowości Dobra, ul. Szczecińska

332 728

Gmina Dobra
Nr 3911Z ul. Graniczna
 i ul. Dębowa w m. Dobra

przebudowa drogi powiatowej Nr 3911Z w 
ciągu ul. Granicznej i ul. Dębowej

3 488 821

Gmina Dobra
Nr 3916Z ul. Koralowa 
i ul. Górna w m. Bezrzecze

opracowanie projektu budowlanego 
przebudowy drogi powiatowej Nr 3916Z w 
ciągu ul. Koralowej i ul. Słonecznej

166 450

Gmina Police
Nr 3933Z ul. Cisowa
 i Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna 
w m. Police

opracowanie projektu budowlanego 
przebudowy drogi powiatowej Nr 3933Z ul. 
Cisowej i Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna

114 390

Gmina Police
Nr 3906Z ul. Kopernika
 w m. Police

budowa chodnika w ciągu ul. Kopernika 46 941



Gmina Kołbaskowo
Nr 3920Z Będargowo – 
Warzymice

opracowanie dokumentacji przebudowy drogi 
powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przecław na 
odcinku Będargowo – Warzymice  (kanalizacja
deszczowa)

43 050

Gmina Dobra Nr 3919Z w m. Kościno
opracowanie dokumentacji przebudowy drogi 
powiatowej Nr 3919Z w m. Kościno 
(kanalizacja deszczowa) 

13 530

Gmina Dobra
Nr 3907Z ul. Szczecińska 
w m. Dobra

opracowanie dokumentacji na remont 
kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej 
Nr 3907Z w m. Dobra

25 830

Gmina Police
Nr 3914Z ul. Asfaltowa 
w m. Police

opracowanie dokumentacji projektowej 
przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. 
Asfaltowej w Policach

69 126

Gmina Kołbaskowo
Nr 3927Z Szczecin - Siadło 
Górne aktualizacja projektu przebudowy drogi 

powiatowej Nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne
41 820

Gmina Police Nr 3914Z ul. Asfaltowa
przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. 
Asfaltowej w Policach

4 587 477

Gmina Dobra
Nr 3922Z ul. Długa 
w Mierzynie

przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z 
Stobno - Mierzyn (ul. Długa) na odcinku od ul. 
Kolorowej do ul. Ślicznej

2 452 342

Gmina Kołbaskowo Nr 3927Z w m. Siadło Górne
przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z 
Szczecin - Siadło Górne w m. Siadło Górne na
odcinku ok. 1,5 km

3 383 352

Gmina Police / Gmina
Miasta Szczecin

Nr 3914Z ul. Szczecińska 
oraz ul. Przęsocińska 
(w imieniu Gminy Miasta 
Szczecin)

opracowanie dokumentacji przebudowy 
połączenia drogowego Police - Szczecin

158 055

Gmina Dobra Nr 3907Z Szczecin – Dobra

Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym 
trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z
węzłem przesiadkowym Głębokie w 
Szczecinie wraz z promocja rozwiązań 
alternatywnych wobec transportu 
indywidualnego

268 140

Gmina Kołbaskowo Nr 3923Z Szczecin – Stobno
opracowanie dokumentacji projektowej 
przebudowy drogi powiatowej Nr 3923Z na 
odcinku Szczecin – Stobno

146 062

Gmina Kołbaskowo Nr 3020Z Przecław
przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje
- Przecław w m. Przecław  inwestycja w 
trakcie realizacji 

4 219 915

Gmina Dobra
Nr 3922Z ul. Długa 
w Mierzynie

przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z 
Stobno - Mierzyn (ul. Długa) na odcinku od ul. 
Ślicznej do ul. Osiedle pod Lipami          
inwestycja w trakcie realizacji

7 000 000

Gmina Police
Miasto Szczecin

Nr  3914 Police – Przęsocin- 
Szczecin

I etap przebudowy drogi powiatowej Nr 3914 
Police – Szczecin na odcinku Os. Mścięcino 
Police – Przęsocin
inwestycja w trakcie realizacji 

7 500 000



Gmina Police
Nr 3914 Police – Przęsocin –
Szczecin 

II i III etap przebudowy drogi powiatowej Nr 
3914 Police – Szczecin na odcinku Przęsocin 
– Szczecin
Inwestycja w trakcie realizacji II i III etap 
2019-2020 

5 000 000
ZIT RPO WZ

Na lata
2016 - 2020 

Gmina Kołbaskowo Nr 3923Z Szczecin -  Warnik

przebudowa drogi na odcinku Szczecin ul 
Okulickiego – skrzyżowanie drogi Dołuje – 
Przecław
Inwestycja w trakcie realizacji planowana 
na lata 2019 - 2020

3 000 000
RPO WZ 

na lata
2016 – 2020

Cały Powiat Remonty i naprawy
Jesienne remonty i naprawy dróg w powiecie 
polickim

1 000 000


