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I

Zamość dla mieszkańców

To  ludzie  tworzą  lokalną  wspólnotę.  To  dla  nich  pracuje  lokalny  samorząd  i
zaspokajanie ich potrzeb jest głównym zadaniem władz samorządowych. Dlatego w naszych
działaniach będziemy dążyć aby w oparciu o posiadane zasoby i środki w jak największym
stopniu zaspokajać optymalnie potrzeby wszystkich mieszkańców Zamościa, umożliwiać im
realizację własnych planów i marzeń bez konieczności emigracji.

Aby w większym stopniu dostrzegać i rozwiązywać problemy osób niepełnosprawnych
powołamy Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, którym będzie osoba niepełnosprawna.

A

Dzieci i młodzież

Największą  wartością  każdej  społeczności  są  najmłodsi.  Im  jesteśmy  winni  najwięcej
starań. Podstawowym obowiązkiem samorządu dla tej grupy mieszkańców jest zapewnienie
możliwości  edukacji  na  najwyższym  poziomie.  Czyste,  zadbane  i  ciepłe  budynki  szkolne,
niezbyt  liczne klasy i  pracownie przedmiotowe to kwestie oczywiste.  Dla poprawy jakości
edukacji, ułatwienia startu w dorosłym życiu oraz zwiększenia szans na pozostanie większej
części mieszkańców w Zamościu proponujemy:

1. Zapewnienie  dostępności  bezpłatnego  pobytu  w  żłobkach  i  przedszkolach
prowadzonych  przez  samorząd  dla  każdego  dziecka  rodziców  zamieszkałych  w
Zamościu.

2. Organizowanie Klubów Malucha.
3. Analizę  zasadności  dofinansowania  obowiązkowych  szczepień  poprzez  dopłaty  do

szczepionek innych niż finansowane przez NFZ.
4. Sfinansowanie  szkoleń  dla  nauczycieli  w  celu  przeszkolenia  ich  do  prowadzenia

dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
5. Zwiększenie ilości  zajęć pozalekcyjnych z zakresu zagadnień nowych technologii,  w

szczególności  z  zakresu programowania,  automatyki,  projektowania maszyn,  grafiki
komputerowej.

6. Poprawienie systemu doradztwa zawodowego.
7. Zachęty dla szkół i młodzieży do uczestniczenia w wydarzeniach miejskich związanych

z  organizacją  dużych  rekonstrukcji  historycznych  (wykreowanie  wydarzeń



ogólnopolskich  w oparciu  o  wydarzenia  ogólnie  znane,  w  szczególności  oblężenie
przez wojska szwedzkie w 1656r.).

8. Zapewnienie dodatkowych godzin pracy trenerów i  animatorów w celu zachęcenia
dzieci i młodzieży do aktywności sportowej i podnoszenia umiejętności.

9. Poprawę w zakresie opieki zdrowotnej dla młodzieży uczącej się. Bezpłatna opieka
stomatologiczna i pielęgniarska dla każdej szkoły.

10. Rozwój  szkolnictwa  zawodowego,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  zawodów
stwarzających możliwości rozwoju lokalnej gospodarki lub o szczególnym znaczeniu
dla społeczności.

11. Wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego.
12. Aktywizację i integrację dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
13. Okresową analizę wyników uzyskiwanych z egzaminów w celu modyfikacji sposobów

nauczania i uzyskiwania lepszych wyników.

B

Osoby aktywne zawodowo

Grupa bardzo istotna dla życia samorządu. Osoby pracujące zawodowo tworzą rynek
pracy  i  największe  dochody  samorządu.  Dlatego  tak  istotne  jest  aby  mogły  rozwijać  się
zawodowo i uzyskiwać godne wynagrodzenie bez opuszczania Zamościa. Stąd wynika szereg
działań  samorządu  dla  tworzenia  nowych  miejsc  pracy  w  Zamościu  i  najbliższej  okolicy,
zachęcanie  inwestorów  do nowych inwestycji.  Nie  mniej  istotne  czynniki  to  jakość  życia:
dostępność  przedszkoli,  dobre szkoły,  opieka zdrowotna,  bogata oferta kulturalna,  wysoki
poziom usług komunalnych w dobrej cenie. 

C

Seniorzy

Osoby w starszym wieku często potrzebują pomocy ze strony samorządu.
Może to wynikać ze stanu zdrowia lub zmniejszeniem dochodów po przejściu
na  emeryturę.  Od  pewnego  czasu  możemy  dostrzec  pewną  ofertę
skierowaną  w  stronę  seniorów  ale  działania  te  są  niewystarczające.
Zechcemy je poszerzyć m.in. o następujące działania:

1. Zamojska  Karta  Seniora  –  ciekawa  inicjatywa  jednak  mało  popularna
wśród zamojskich seniorów. Karta Seniora winna być przyznawana każdej
osobie zamieszkałej w Zamościu  po osiągnięciu określonego wieku. Karta



Seniora  wina  być  z  urzędu  dostarczana  uprawnionym  z  czytelnym
przewodnikiem jakie uprawnienia z niej wynikają. Zamojska Karta Seniora
obejmować  winna  także  uprawnienia  wynikające  z  Zamojskiej  Karty
Mieszkańca.

2. Aktywizacja seniorów w ramach istniejących stowarzyszeń lub organizacji.
Pomoc przy tworzeniu nowych organizacji.

3. Aktywizacja seniorów do czynnego życia w samorządzie mieszkańców.
4. Wdrożenie  programu  „przycisk  życia”  –  rozpropagowanie  sposobów

wzywania pomocy w chwilach zagrożenia życia.
5. Pomoc prawna w zakresie pojawiających się sposobów oszustw na szkodę

szczególnie  osób  starszych,  m.in.  metoda  na  wnuczka,  na  policjanta;
wyłudzanie nieruchomości w oparciu o dożywocie, itp.

6. Przeprowadzenie  konsultacji  ze  środowiskami  seniorów  o  możliwych
sposobach poprawy jakości usług skierowanych do tej grupy osób – np.
dostępność urzędów, wielkość czcionki w dokumentach kierowanych do
osób starszych, itp.

7. Propagowania wolontariatu wśród młodzieży na rzecz pomocy osobom
starszym.

8. Wsparcie organizacji DPS-ów na terenie Zamościa.
9. Aktywne działania w celu lepszej dostępności do lekarzy ze specjalnością

w zakresie geriatrii.
10. Zwiększenie liczby łóżek na oddziale opieki paliatywnej.

D

Zamojska Karta Mieszkańca

 

Działania  samorządu  Zamościa  są  możliwe  dzięki  podatkom  płaconym  przez
mieszkańców Zamościa i winny zaspokajać przede wszystkim potrzeby mieszkańców. Naszym
zdaniem wszyscy mieszkańcy Zamościa mają prawo do bezpośrednich korzyści wynikających z
tego,  że mieszkają w mieście.  Dlatego pragniemy wprowadzić  dla  mieszkańców Zamościa
powszechną  kartę  uprawniającą  do  nieodpłatnych  świadczeń  ze  strony  instytucji
komunalnych  jak  też  innych  podmiotów  jeśli  wyrażą  taką  gotowość,  tj.  Zamojską  Kartę
Mieszkańca.



Zamojska  Karta  Mieszkańca będzie  wydawana wszystkim mieszkańcom Zamościa  i
będzie  uprawniała  do  następujących  świadczeń,  zgodnie  z  przyjętym  Regulaminem,  a  w
szczególności:

1. Bezpłatnego  pobytu  dzieci  w  żłobkach  i  przedszkolach  prowadzonych  przez
zamojski  samorząd.

2. Nieodpłatnego  wejścia  raz  w  roku  do  każdej  z  instytucji  prowadzonych  przez
samorząd Miasta Zamościa (zoo, muzeum, kino) lub całoroczna zniżka na bilety.

Po przeprowadzeniu audytu i  zapoznaniu się  z  sytuacją finansową MZK sp.  z  o.o.  będzie
możliwe  rozważenie  wprowadzenia  nieodpłatnych  przejazdów  komunikacją  miejską  dla
uprawnionych z Zamojskiej Karty Mieszkańca, a w szczególności dla dzieci i młodzieży uczącej
się.



II

Bezpieczeństwo

Mieszkańcy  Zamościa  przede  wszystkim chcą czuć  się  bezpieczni.  Bezpieczeństwo ma
jednak wiele aspektów i należy na nie patrzeć całościowo. Tak chcemy to zrobić w Zamościu.
Jako priorytety będziemy traktować następujące działania:

1. Ścisła  współpraca  z  policją  dla  zapewnienia  jak  największego  bezpieczeństwa
mieszkańców  i  ich  mienia.  Rozwój  monitoringu  miejskiego  z  uwzględnieniem
wniosków mieszkańców.

2. Opracowanie kompleksowego programu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników
dróg,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  pieszych  i  rowerzystów  z  przygotowaniem
konkretnych rozwiązań i zaleceń wdrażanych w kolejnych latach.

3. Współpraca  z  właściwymi  jednostkami  w  celu  zapewnienia  mieszkańcom  jak
najlepszego poziomu usług związanych z ochroną zdrowia,  w tym profilaktyki  oraz
rehabilitacji.

4. Dążenie do zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa energetycznego. Monitowanie
przedsiębiorstw  energetycznych  do  przestrzegania  zapisów  ustawy  Prawo
energetyczne w zakresie remontów i inwestycji w sieci dla zapewnienia właściwego
poziomu usług, w szczególności w zakresie remontów sieci ciepłowniczych.

5. Właściwy  nadzór  nad  Przedsiębiorstwem  Gospodarki  Komunalnej  dla  zapewnienia
mieszkańcom dostaw jak najlepszej jakości wody oraz odbioru nieczystości i śmieci w
stawkach  odzwierciedlających  faktycznie  niezbędne  nakłady  na  wykonywanie  tych
usług. Obecnie PGK ponosi szereg kosztów nie związanych ze świadczeniem usług na
rzecz mieszkańców co podnosi ceny usług dla mieszkańców.

6. Wieloletni  program antysmogowy. Stworzenie systemu dopłat dla wymiany kotłów
(wdrożenie  programów  rządowych  lub  samorządu  województwa),  kontrola
sprzedawanego paliwa stałego, kontrola jakości powietrza.

7. Nie  dopuszczenie  do  budowy  spalarni  śmieci  na  terenie  Zamościa  (renegocjacja
umów z Cementownią Chełm o obniżenie cen lub znalezienie tańszego odbiorcy).



III

Gospodarka

Zgodnie  z  danymi  statystycznymi  Zamość  położony  jest  w  regionie  o  niskich
dochodach mieszkańców. Determinuje to brak możliwości szybszego wzrostu gospodarczego
jedynie  w  oparciu  o  zasoby  lokalne.  Dla  zapewnienia  możliwości  skokowego  rozwoju
gospodarczego  konieczne  jest  pozyskanie  kapitału  z  zewnątrz.  Pozyskanie  kapitału
zewnętrznego służyć  winno inwestycjom bezpośrednim tworzącym dobrze płatne  miejsca
pracy przy produkcji towarów lub świadczeniu usług. 

Innym  sposobem  pozyskania  kapitału  zewnętrznego  zwiększającego  dochody
mieszkańców  Zamościa  oraz  tworzącego  nowe  miejsca  pracy  jest  rozwój  przemysłu
turystycznego. Trwałe zwiększenie znaczenia turystyki w Zamościu wymaga podjęcia działań
mających na celu wydłużenie sezonu turystycznego oraz przedefiniowanie grupy docelowej,
do której kierowana będzie w pierwszej kolejności oferta turystyczna Zamościa.

A

Program 1000 dla produkcji i usług.

W ciągu najbliższych 5 lat możliwe jest utworzenie w Zamościu co najmniej 1000 nowych
miejsc pracy. Konieczne jest oczywiście wsparcie dla dotychczasowych przedsiębiorców już
działających  w  Zamościu,  którzy  są  zainteresowani  rozwojem  swoich  przedsiębiorstw  ale
konieczne  jest  także  podjęcie  wszelkich  działań  zmierzających  do  pozyskania  nowych
inwestorów,  nie  działających  dotychczas  w  Zamościu.  Nie  mogą  to  być  jedynie  działania
bierne ale muszą to być aktywne działania władz Zamościa zmierzające do zainteresowania
zewnętrznych inwestorów inwestycjami w Zamościu. Aby tego dokonać należy:

1. Zorganizować zespół odpowiedzialny za obsługę inwestora.
2. Zapewnić  członkom  zespołu  możliwość  odbycia  staży  w  gminach,  które  osiągnęły

sukces (jak np. Nowa Sól).
3. Zapewnić członkom zespołu możliwość odbycia stosownych szkoleń z zakresu obsługi

inwestora.
4. Umożliwić  członkom  zespołu  udział  w  wydarzeniach  z  udziałem  potencjalnych

inwestorów.
5. Zapewnienie pełnego wsparcia ze strony władz Miasta, w tym bezpośredniego udziału

prezydenta Miasta dla powodzenia przyciągnięcia inwestycji.
6. Współpracować  ściśle  z  władzami  Gminy  Zamość  i  innych  okolicznych  gmin  przy

lokowaniu  inwestycji  ze  względu na możliwość  ulokowania  inwestycji  na  terenach
tychże gmin  (ograniczona ilość  gruntów na terenie  samego Zamościa).  W sytuacji
braku możliwości ulokowania inwestycji w samym Zamościu zasadnym jest lokowanie
inwestycji w pobliżu Zamościa, jako że charakter ośrodka miejskiego może zapewnić



zamieszkanie  pracowników  zakładów  w  Zamościu  co  przełoży  się  na  zwiększenie
dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych.

7. Utworzenie  wspólnie  z  gminami  z  Miejskiego  Obszaru  Funkcjonalnego  z  opcją
przyłączenia  innych  pobliskich  gmin  Centrum  Obsługi  Inwestora  w  celu  poprawy
jakości oferty i poziomu obsługi potencjalnych inwestorów zewnętrznych.

B

Program 500 dla turystyki

Kolejne  500  miejsc  pracy  może  zostać  utworzone  w  sektorze  turystycznym.  Po
przeprowadzonej  rewitalizacji  zamojski  Zespół  Staromiejski  jest  unikalny  jako  produkt
turystyczny.  Niestety  nie  jest  dla  niego  stworzony  właściwy  miks  marketingowy.  Dlatego
mimo przeznaczania znacznych środków na promocję Zamościa nie obserwujemy należytego
zainteresowania ze strony klientów i zwiększenia wpływów do przedsiębiorców oferujących
usługi  turystyczne.  W  ostatnim  czasie,  za  wyjątkiem  nielicznych  wyjątków,  imprezy
organizowane w Zamościu adresowane były przede wszystkim dla mieszkańców Zamościa i
okolicznych terenów aniżeli jako oferta także dla turystów zewnętrznych. Powoduje to, że co
prawda mieszkańcy chętnie z tych imprez korzystają i oferta kulturalna jest bogata ale nie
przekłada się to na tworzenie nowych miejsc pracy i uzyskiwanie większych dochodów przez
mieszkańców. Koniecznym jest określenie na nowo oferty turystycznej Zamościa. Jej celem
winno  być  wydłużenie  sezonu  turystycznego  i  pozyskanie  turystów,  którzy  zawitają  do
Zamościa na co najmniej  2 – 3 dni.  Tylko takie działania pozwolą na utworzenie nowych
miejsc pracy związanych z większą ilością miejsc noclegowych oraz przy obsłudze samego
ruchu turystycznego.

1. Wydłużenie sezonu turystycznego.
2. Nowa oferta imprez cyklicznych dla  turystów, pozyskanie turystów odwiedzających

Zamość wielokrotnie.
3. Oferta  kierowana  do  młodzieży  szkolnej  ze  szczególnym  wykorzystaniem  zasobu

instytucji  miejskich  (program  „Historyczna  szkoła”  jako  odmiana  zielonej  szkoły  –
unikalna oferta Zamościa).

4. Przygotowanie dedykowanej oferty dla turystów z poszczególnych krajów/regionów
(organizowanie dla lokalnych przedsiębiorców sektora turystycznego szkoleń z zakresu
specyfiki  obsługi  turysty  z  danego  kraju;  przygotowanie  materiałów
informacyjnych/marketingowych w danym języku  ).

5. Przygotowanie parkingu dla turystyki kamperowej.
6. Połączenie Zamościa drogami rowerowymi ze szklakiem Green Velo ????
7. Wsparcie  prawne  i  logistyczne  dla  mieszkańców  zainteresowanych  zarobkowym

udostępnianiem miejsc noclegowych (Stowarzyszenie Kwaterodawców).
8. Maskotka Zamościak.



IV

TAK dla społeczeństwa obywatelskiego

Jakość pracy samorządu jest uzależniona od włączenia się w te prace szerokich grup
społecznych.  Nawet dobry  menadżer  nie  będzie  należycie  zarządzał  miastem gdy  decyzje
będą  oparte  o  pomysły  jednej  osoby  czy  wąskiej  grupy  osób.  Dlatego  tak  istotne  jest
tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, które czynnie włączy się w zarządzanie miastem.

Dlatego postulujemy wprowadzenie następujących zmian:

1. Sesje Rady Miasta winny odbywać się w dzień wolny od pracy lub w dzień roboczy po
godzinie 16.00. Organizowanie sesji Rady Miasta w dzień roboczy w godzinach pracy
zniechęca część  osób  do  uczestniczenia  w życiu  publicznym  samorządu.  Aktywnie
pracujący obawiają się reakcji pracodawców lub klientów i rezygnują z pracy na rzecz
lokalnej  społeczności.  Sesje  Rady  Miasta  w  godzinach  pracy  uniemożliwiają  także
uczestniczenie w nich osobiście aktywnym zawodowo.

2. Obowiązkowe transmisje on-line z  sesji  Rady Miasta oraz publiczne udostępnienie
nagrań z sesji Rady Miasta z podaniem wyników głosowań i treści podjętych uchwał.
Umożliwienie przekazywania mieszkańcom drogą elektroniczną pytań skierowanych
do organów Miasta a odczytanych przez osobę wyznaczoną przez Prezydium Rady
Miasta.

3. Umożliwienie  mieszkańcom  oraz  dziennikarzom  uczestniczenia  w  cotygodniowych
odprawach dyrektorów wydziałów oraz kierujących jednostkami podległymi Miastu w
celu udostępnienia bieżącego dostępu dla mieszkańców do informacji  o sytuacji  w
Mieście.

4. Wsparcie prawne ze strony samorządu dla mieszkańców zbierających podpisy  pod
inicjatywą uchwałodawczą.  Możliwość wnioskowania przed lub w trakcie zbierania
podpisów  o  wsparcie  prawne  co  do  treści  uchwały  pod  względem  wypełnienia
wymogów formalnych. Stosowna opinia prawna winna być wydawana niezwłocznie.
Inicjatywa  uchwałodawcza  mieszkańców  zasługuje  za  wsparcie  i  nie  powinna
przepadać  w  trakcie  głosowania  jedynie  ze  względu  na  błędy  formalne  projektu
zgłaszanej uchwały bez możliwości rozpatrzenia meritum problemu.

5. Budżet  obywatelski  –  wprowadzenie  obok  projektów  dla  poszczególnych  osiedli
możliwości zgłaszania przez mieszkańców i głosowania nad projektami zadań ponad
osiedlowych do kwoty 2 milionów złotych rocznie.

6. Zebrania  osiedlowe  –  wprowadzenie  transmisji  on-line  z  cyklicznych  zebrań
osiedlowych.



7. Wprowadzenie  inicjatywy  uchwałodawczej  dla  Młodzieżowej  Rady  Miasta  z
zapewnieniem wsparcia prawnego pod względem spełniania wymogów formalnych
zgłaszanego projektu uchwały.

8. Wsparcie prawne w zakładaniu stowarzyszeń reprezentujących lokalne społeczności
oraz projekty mieszkańców.

Inicjowanie  lub  wsparcie  działalności  lokalnych  kół  dyskusyjnych,  think  tanków.
Organizowanie dla mieszkańców wykładów otwartych z autorytetami w zakresie ważnych dla
życia społecznego dziedzinach.



V

Ograniczenie zmniejszania ludności Zamościa.

Znaczenie  i  zasobność  Zamościa  są wprost  proporcjonalne do liczby  mieszkańców.
Dochody własne Zamościa wynikają przede wszystkim z udziału w podatku dochodowym od
osób fizycznych. Zmniejszenie liczby mieszkańców powoduje spadek wpływów z tego źródła.
Ponadto mniejsza liczba mieszkańców to na ogół także mniejsza liczba dzieci i młodzieży w
wieku szkolnym co wprost przekłada się na zmniejszenie subwencji oświatowej. Wpływy z
subwencji  oświatowej  się  zmniejszają  a  koszty  stałe  związane  z  utrzymaniem  placówek
szkolnych pozostają na dawnym poziomie.

Obecnie prognozy demograficzne są bardzo niekorzystne dla Zamościa i przewidują
istotne zmniejszenie się liczby ludności Miasta. Także składane przez mieszkańców deklaracje
na  wywóz  śmieci  potwierdzają,  że  liczba  mieszkańców  jest  niższa  niż  liczba  osób
zameldowanych.  Ryzyka  zmniejszania  się  liczby  ludności,  a  tym  samym  zmniejszania
przychodów  własnych  Zamościa  nie  można  rozpatrywać  w  oderwaniu  od  planowanego
istotnego zwiększenia zadłużenia Miasta. Istotne zwiększenie kwoty długu przy jednoczesnym
zmniejszeniu  się  w  przyszłości  przychodów  własnych  oraz  kosztów  obsługi  zadłużenia
(obecnie  jest  rekordowo  niskie)  może  spowodować  olbrzymie  kłopoty  z  obsługą  i  spłatą
zadłużenia.  Spowoduje  także  marazm w inwestycjach  miejskich oraz  najprawdopodobniej
konieczność  zmniejszania  wydatków  na  szkolnictwo,  kulturę,  bezpieczeństwo  czy  też
utrzymanie dróg.

Oczywiście zmniejszanie się liczby ludności wynika w znacznej mierze z migracji  do
większych  ośrodków  miejskich.  Jednakże  znaczna  część  mieszkańców  Zamościa  opuściła
granice Miasta wskutek zakupu działek i budowy domów w miejscowościach leżących wokół
Zamościa.  Osiedla  –  sypialnie  powstały  m.in.  w  Sitańcu,  Szopinku,  Jarosławcu,  Wólce
Panieńskiej,  Kalinowicach,  Skokówce  czy  też  w  Płoskiem.  Sytuacja  ta  wynika  ze  specyfiki
stosunkowo małej powierzchni Miasta Zamość otoczonego terenami Gminy Zamość.  To w
połączeniu z małą ofertą gruntów budowlanych w granicach Zamościa spowodowało, że od
dawna osoby,  których centrum interesów życiowych de facto związane jest  z  Zamościem
zameldowane są jednak i mieszkają na terenach gmin sąsiednich.

Rozwiązaniem tej sytuacji byłoby połączenie w jeden organizm Miasta Zamość oraz
Gminy Zamość. Rozwiązaniem doraźnym może być natomiast dążenie do jak najszybszego
uzbrojenia  terenów  budowlanych  pozostających  w  granicach  Miasta  Zamość  oraz
wprowadzenie przywilejów w korzystaniu z infrastruktury miejskiej dla osób mieszkających w
Zamościu w celu zachęcania do osiedlania się w granicach Miasta.



Podstawowym warunkiem zatrzymania migracji mieszkańców poza Zamość pozostaje
oczywiście  dynamiczny  rozwój  gospodarczy  i  możliwość  uzyskiwania  godnego
wynagrodzenia. Jednocześnie celem strategicznym winno być połączenie Zamościa z Gminą
Zamość  w  celu  zwiększenia  konkurencyjności  tak  utworzonego  podmiotu  wobec  innych
ośrodków samorządowych.



VI

Infrastruktura

Każde  miasto  do  swojego  rozwoju  potrzebuje  rozwoju  infrastruktury.  Drogi,  sieci
wodociągowe,  kanalizacyjne,  gazowe  i  elektryczne  są  niezbędne  dla  budownictwa
mieszkaniowego  i  rozwoju  przedsiębiorczości.  Jednocześnie  pragniemy  posiadać  okazałe
budynki użyteczności publicznej. Nowoczesne szkoły czy instytucje kultury to także przedmiot
dumy  mieszkańców.  Zamość  dodatkowo  jest  zobowiązany  dbać  o  dziedzictwo  zespołu
staromiejskiego.

Nie możemy jednak zapominać,  że budżet Zamościa przypomina budżet każdego z
nas. Nie możemy wydawać w nieskończoność więcej niż zarabiamy. Jeśli zadłużymy się ponad
miarę np. na zakup nowego samochodu to zabraknie nam pieniędzy na remont mieszkania
albo wysłanie dziecka na studia.

Dlatego decydując się na inwestycje w infrastrukturę władze samorządowe nie mogą
się kierować swoistym „budowaniem pomników aktualnego prezydenta miasta” ale muszą
patrzeć długofalowo jakie korzyści przyniesie dana inwestycja. Czy umożliwi ona osiąganie w
przyszłości  większych  dochodów przez  Zamość  (w tym zatrzymanie  mieszkańców)  czy  też
stanie się przysłowiową „studnią bez dna”, gdzie podatnicy będą musieli  dokładać kolejne
pieniądze.

Podejmując decyzje co do inwestycji w infrastrukturę będziemy się kierować:

1. Zwiększaniem dostępności uzbrojonych działek budowlanych i inwestycyjnych.
2. Dążeniem do zmniejszenia kosztów stałych utrzymania infrastruktury.
3. Wykorzystywaniem  nowych  technologii  informacyjnych  i  komunikacyjnych  w  celu

zwiększenia  interaktywności  infrastruktury  miejskiej  i  jej  wydajności  –  tworzenie
miasta inteligentnego, tzw. smart city.

4. Chęcią rozwiązania problemu dostępności tanich mieszkań komunalnych.
5. Poprawianiem  bezpieczeństwa  i  płynności  ruchu  drogowego.  Konieczność

przeprowadzenia kompleksowego audytu w zakresie zasadnych zmian w organizacji
ruchu  drogowego  z  wyznaczeniem  zadań  do  wykonania  w  kolejnych  latach  –
modernizacje  lub  przebudowy  istniejących  dróg,  budowa  nowych  ciągów
komunikacyjnych.

6. Dbaniem o należyty stan głównych ciągów komunikacyjnych Zamościa -  remonty i
przebudowa.

7. Podejmowaniem  działań  mających  na  celu  poprawę  przepustowości  ruchu
drogowego, w tym poprzez zamontowanie liczników czasu przy sygnalizacji świetlnej.

8. Zwiększaniem korzystania przez mieszkańców z transportu publicznego.
9. Rozwojem terenów rekreacyjnych. Wymiana kostki brukowej na trasach rowerowych

na nawierzchnię bitumiczną i przeznaczenie kostki na budowę, remonty chodników.



10. Utrzymaniem  w  jak  najlepszym  stanie  posiadanej  infrastruktury,  w  szczególności
zrewitalizowanej części zespołu staromiejskiego jako bazy do uzyskiwania dochodów z
turystyki.

11. Dążeniem  do  pozyskiwania  środków  zewnętrznych  przy  wszystkich  inwestycjach
infrastrukturalnych.

12. Potrzebą  zrewitalizowania  tych  bloków  w  zespole  staromiejskim,  które  do  chwili
obecnej nie były remontowane.

13. Racjonalności wykorzystania posiadanych składników majątku nieruchomego.
14. Utrzymywaniem jak największej  ilości  terenów zielonych przyjaznych mieszkańcom

ale z zachowaniem równowagi biologicznej. Szeroki program sadzenia drzew.
15. Dbaniem o utrzymanie czystości i porządku - stworzenie programu Czyste Miasto.



VII

Kultura

Kultura określa jakość życia w wymiarze intelektualnym, społecznym i materialnym.
Tymczasem dla wielu stanowi ona niepotrzebny punkt w spisie wydatków. Brakuje spojrzenia
na to, że to szeroko pojęta kultura pełni funkcję wychowawczą oraz współdecyduje o rozwoju
gospodarczym i społecznym oraz poziomie dobrobytu i zadowolenia z życia.

Zamość  stara  się  zapewniać  bogatą  ofertę  kulturalną.  Jednakże  możemy przy  tym
zaobserwować, iż pracownicy kultury nie są usatysfakcjonowani z osiąganych dochodów a
oferta kulturalna nie zawsze spełnia postawione przed nią cele.

Ta  sytuacja  wymaga  wprowadzenia  zmian,  które  pozwolą  jednocześnie  uzyskiwać
wyższe  dochody  przez  pracowników  zamojskiej  kultury,  jak  też  przyczynią  się  szerszego
udziału mieszkańców w życiu kulturalnym Zamościa, a także pozwolą na zwiększenie ruchu
turystycznego z korzyścią dla lokalnej gospodarki.

Zasadnym jest  także  dalsze  rozwijanie  talentów artystycznych  wśród  mieszkańców
poprzez stworzenie im możliwości rozwoju.

Proponowane działania to m.in.:

1. Szerszy dostęp dla dzieci i młodzieży uczącej się do instytucji kultury, w tym w ramach
przedmiotów  artystycznych,  w  szczególności  dedykowane  koncerty  Orkiestry
Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego.

2. Rozwój programów promocji czytelnictwa.
3. Propagowania wśród przedsiębiorców instytucji mecenatu nad kulturą jako najlepszy

sposób na budowę wartości marki firmy.
4. Utworzenie  funkcji  plastyka  miejskiego  w trosce  o  dbałość  o  estetykę  przestrzeni

publicznej.
5. Wykorzystanie w propagowaniu kultury nowoczesnych technologii.



VIII

Sport, rekreacja, wypoczynek

Kultura fizyczna, sport, rekreacja – są to bardzo ważne elementy życia społeczności. Z
jednej strony powszechne uprawianie sportu jest działaniem profilaktycznym dla wszystkich
mieszkańców. Jest  istotnym elementem procesu wychowawczego młodzieży.  Tworzy także
społeczności  kibiców  zawiązane  wokół  klubu  lub  wybitnego  sportowca.  Wszystkie  te
elementy są bardzo istotne.

Jednakże  rolą  samorządu  powinno  być  przede  wszystkim  zaspokajanie  potrzeb  jak
najszerszego ogółu mieszkańców z korzyścią dla nich na przyszłość. Z tego względu samorząd
powinien wspierać przede wszystkim:

1. Budowę  i  utrzymanie  bazy  sportowej  umożliwiającej  jak  największym  grupom
mieszkańców aktywne uprawianie sportu lub rekreacji,  w tym ścieżek do biegania,
nordic walkingu, rowerowych. Oświetlenie tras w celu umożliwienia korzystania z nich
wieczorem  i  poprawy  bezpieczeństwa,  np.  odcinek  wzdłuż  rzeki  Łabuńki  od  ul.
Męczenników Rotundy do ul. Sienkiewicza.

2. Budowa  dwóch  lub  trzech  osiedlowych  otwartych  kompleksów  basenowych  z
solarnym podgrzewaniem wody, otwartych w okresie maj – wrzesień z bogatą ofertą
zajęć dla dzieci i młodzieży.

3. Zagospodarowanie  terenów  wokół  zalewu  miejskiego  dla  celów  rekreacyjnych.
Niezwłoczne oświetlenie drogi do zalewu i plaży w celu poprawy bezpieczeństwa.

4. Funkcjonowanie na terenie Zamościa ogródków działkowych jako bardzo istotnego
elementu wypoczynku i rekreacji dla wielu mieszkańców Zamościa.

5. Organizowanie trenerów i animatorów aktywizujących mieszkańców do rekreacji lub
uprawiania  sportu  oraz  do  poprawiania  techniki  wykonywania  poszczególnych
ćwiczeń.

6. Wskazywanie  przez  trenerów osobom wykazującym talent  sekcje  w klubach  gdzie
mógłby być rozwijany.

7. Działalność klubów i sekcji  trenujących młodzież i  tworzących zaplecze działalności
sekcji seniorskich.

8. Organizowanie  sportowych  imprez  masowych  aktywizujących  szerokie  grupy
mieszkańców do czynnego udziału.

9. Organizowanie  sportowych  imprez  masowych,  cyklicznych  uzupełniających  ofertę
turystyczną Zamościa.



IX

Organizacja pracy Urzędu Miasta i jednostek podległych

Jakość usług świadczonych na rzecz mieszkańców przez administrację samorządową i
jednostki  jej  podległe  zależy  od  organizacji  pracy  i  kwalifikacji  zatrudnionych
pracowników. Jednocześnie, jako że otoczenie cały czas się zmienia to konieczne są także
ciągłe  zmiany  w  organizacji  pracy  i  podnoszenie  kwalifikacji  i  kompetencji  osób
zatrudnionych.

Mimo  szumnych  zapowiedzi  zmiany  na  lepsze  możemy  zaobserwować,  że  przy
organizowaniu konkursów na stanowiska kierownicze lokalna prasa była w stanie znacznie
wcześniej wskazać kto zajmie konkretne stanowisko. W przeważającej części przypadków
o wyborze nie decydowały kompetencje. Taki sposób wyłaniania kandydatów nie może
zapewnić sukcesu dla Zamościa i lepszej jakości usług dla mieszkańców.

Dlatego koniecznym jest:

1. Przeprowadzenie audytu kompetencji wśród kadry kierowniczej.
2. Wprowadzenie systemu okresowej oceny,  z wcześniejszym wskazaniem pracownikom

jakie kwestie będą brane pod uwagę i późniejszą cykliczną oceną w celu stopniowego
podnoszenia poziomu usług.

3. Przeprowadzenie rzetelnego audytu finansowego obejmującego: zadłużenie Zamościa
i jednostek podległych; stosunek do przychodów własnych; perspektywy możliwości
obsługi zadłużenia; koszty obsługi zadłużenia.

4. Aktualizacja/wykonanie  spisu  mienia  komunalnego  i  weryfikacja  sposobu
gospodarowania nim.


