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Założenia polityki społeczno-gospodarczej na rok budżetowy 2020 przyjęto uchwałą 

nr XII/299/19 RM w lipcu 2019 r. Realizacja zadań zawartych w dokumencie przypadła 

na czas wybuchu pandemii COVID-19.

Charakterystyka dokumentu:
Założenia polityki społeczno-gospodarczej to dokument krótkookresowy, wskazujący do realizacji 

przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym. Każde zawarte w dokumencie przedsięwzięcie: 

uwzględnione jest w budżecie miasta,  zawiera krótki opis – wyjaśnienie,  przypisane jest do jednego 

priorytetu i obszaru. 

Układ zadań w dokumencie:
W dokumencie na 2020 r. zachowano spójność z analogicznymi dokumentami sporządzonymi na 

rok 2018 oraz 2019 oraz utrzymano strategiczne przedsięwzięcia w ramach czterech obszarów 

priorytetowych:

    • priorytet I - Zielony Wrocław, 

    • priorytet II – Mobilność wrocławian, 

    • priorytet III – Rozwój partycypacji, budowa kapitału społecznego i poprawa jakości życia,

    • priorytet IV – Edukacja, innowacja, gospodarka. 

Układ poziomy stanowi 14 podobszarów.

Liczba zadań:
Na rok budżetowy 2020 zaplanowano do realizacji 158 zadań. Porównując lata poprzednie (2018 i 2019 r.), 

liczba zadań zmniejszyła się o 21 przedsięwzięć w porównaniu do 2018 r. i 11 w stosunku do 2019 r.
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W 2020 r. odnotowano (w stosunku do 2018 i 2019 r.) spadek liczby zadań w priorytetach I, II, IV. 

W priorytecie III liczba zadań wzrosła.

Realizacja zadań:
W 2020 r. na 158 przedsięwzięć zawartych w dokumencie, w 100% zrealizowano 91 zadań, nie zrealizowano 

(0%) 7 zadań, w tym: 5 z powodu pandemii COVID-19, 1 zadanie z powodów formalno-prawnych (brak 

uchwały RM w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji) i 1 zadanie nie 

zostało uwzględnione w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI).

Poniżej wykaz zadań, które nie zostały zrealizowane:

1. Kalendarz edukacyjny – zadanie przeniesione na 2021 r.

2. Odnowa wrocławskich osiedli – zadanie będzie kontynuowane w przyszłych latach po wyznaczeniu 
na terenie miasta obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

3. Dbałość o podniesienie i utrzymanie poziomu atrakcyjności miejsc publicznych – rezygnacja 
z zadania z powodu ograniczeń finansowych wynikających z pandemii.

4. Wrocławska Karta Turystyczna – rezygnacja z powodu ograniczeń pandemicznych.

5. Realizacja projektu Parki ESK Emocje Sport Kultura – z powodu ograniczeń pandemicznych 
przeniesione na 2021 r. 

6. Realizacja pilotażowego programu Polski Czempion i klaster branży IT – nieuwzględnione w WPI.

7. Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna - wstrzymane z powodu ograniczeń w podróżowaniu.

Częściowa realizacja nastąpiła w przypadku 60 zadań, w tym: 

• 32 zadań nie zrealizowano w pełnym zakresie z powodu pandemii (m.in. nie odbyły się 
zaplanowane konsultacje społeczne, odwołano imprezy sportowe czy uroczystości wręczenia 
nagród, ograniczono realizacje projektów z udziałem dzieci, młodzieży i studentów),

• 28 zadań nie zrealizowano w pełnym zakresie z innych przyczyn (nierozstrzygnięte postępowania 
przetargowe, rozliczenia finansowe następujące po 31 grudnia 2020 r., rezygnacja wykonawcy, 
brak zapewnienia środków z PFRON).
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Udział zadań całkowicie lub częściowo niezrealizowanych z powodu 
COVID-19 w ogólnej liczbie przedsięwzięć

Liczba zadań w poszczególnych priorytetach wg stopnia realizacji

Ogólna liczba zadań

Liczba zadań niewykonanych 
(0%) z powodu COVID-19

Liczba zadań wykonanych tylko 
częściowo z powodu COVID-19

Priorytet
Liczba zadań 

zrealizowanych 
w zakresie 0-20%

Liczba zadań 
zrealizowanych 

w zakresie 21-50%

Liczba zadań 
zrealizowanych 

w zakresie 51-80%

Liczba zadań 
zrealizowanych 

w zakresie 81-100%

I
Zielony Wrocław 1 3 0 12

II
Mobilność 0 2 1 16

III
Rozwój partycypacji, 
jakość życia

4 10 15 68

IV
Edukacja, innowacja, 
gospodarka

4 6 3 13

Razem zadań: 158 9 21 19 109

REALIZACJA PRIORYTETÓW WROCŁAWIA W 2020 ROKU

32

5



5

Biuro Strategii Miasta, UM Wrocławia
ul. Świdnicka 53, e-mail: bsm@um.wroc.pl

www.wroclaw.pl/Wroclaw-Przyszlosci


