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WPROWADZENIE 

Gorzów Wielkopolski, miasto na prawach powiatu w województwie lubuskim, 
siedziba wojewody, leży w środkowozachodniej części Polski, nad rzeką Wartą, na 
pograniczu dwóch krain geograficznych: Równiny Gorzowskiej i Kotliny Gorzowskiej. 
 
Rzeki: Warta, Kłodawka, Srebrna. 
 
Powierzchnia miasta: 86 km2. 
 
Prawa miejskie: 2 lipca 1257 r. 
 
Najcenniejszy zabytek: katedra z końca XIII w. 
 
Odległości: Zielona Góra 115 km, Poznań 130 km, Szczecin 105 km, Świnoujście 200 
km, Frankfurt/O: 80 km (przejście graniczne), Kostrzyn n/O 45 km (przejście graniczne), 
Berlin 130 km. Lokalizacja: na trasie drogi S3, w kierunku Szczecina (płn) lub autostrady 
A2 (płd). 
 
Długość dróg miejskich: 195 km. Ilość linii autobusowych: 41. Długość linii 
autobusowych: 431 km. Ilość linii tramwajowych: 3. Długość linii tramwajowych: 25 km. 
 
Linia kolejowa: Krzyż – Gorzów – Kostrzyn n/O (granica) – Berlin. 
 
Gorzowianie: 
 
Rok  Ludność 

(zameldowani 
na pobyt 
stały)  

Urodzenia  Zgony  

2015  117.892  1098  1231  
2016  116.714  1108  1203  
2017  115.891  1130  1246  
2018  114.063  1068  1403  
2019 113.919 927 1472 

 

Uczelnie publiczne: Akademia im. Jakuba z Paradyża, Zamiejscowy Wydział Kultury 

Fizycznej AWF w Poznaniu. 

Instytucje kultury: teatr, muzeum, filharmonia. 

Rada Miasta: liczy 25 radnych, w tym 10 z klubu Gorzów+ , 7 z Koalicji Obywatelskiej, 5 

z Prawa i Sprawiedliwości i 3 z klubu Kocham Gorzów. Prezydentem miasta jest Jacek 

Wójcicki, podobnie jak w kadencji 2014-2018. Obecna kadencja trwa od dnia 21 listopada 

2018 r. do jesieni 2023 r. (5 lat). 
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I. OBSZAR SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

1. POLITYKA PRORODZINNA: 

Polityka Społeczna Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2023+ została przyjęta uchwałą  

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. Dokument wyznacza główne 

długofalowe zamierzenia strategiczne wspólnoty samorządowej Gorzowa – 

mieszkańców i wyłonionych przez nich władz samorządowych – w odniesieniu  

do sfery społecznej życia w mieście. Naczelnymi kierunkowymi wskazaniami Polityki 

Społecznej są: 

 - poprawa jakości życia mieszkańców; 

 - zwiększanie spójności społecznej wspólnoty samorządowej; 

 - wyrównywanie szans jednostek i grup; 

 - wzmacnianie kapitału społecznego w Gorzowie. 

Polityka Społeczna jest miejską i powiatową strategią rozwiązywania problemów 

społecznych oraz Programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W realizację 

zadań służących rozwiązywaniu problemów społecznych w Gorzowie zaangażowany jest 

wiele instytucji i podmiotów, w tym w szczególności: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., 

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy oraz gorzowskie 

organizacje pozarządowe. W dokumencie zostało określonych 5 pól strategicznych 

polityki społecznej, w tym:  

Pole strategiczne A: Odzyskać wiarę w Gorzów (Budowanie gorzowskiego poczucia 

tożsamości i dumy; Wzmacnianie kapitału społecznego młodych gorzowian, Gorzów – 

miasto dobrej pracy). 

Pole strategiczne B: Wesprzeć rodzinę, poprawić opiekę (Wesprzeć gorzowską rodzinę 

w jej zadaniach opiekuńczych, Włączyć i wesprzeć gorzowian z niepełnosprawnościami 

i ich rodziny; Dość przemocy domowej!; Mieszkania dla gorzowian). 

Pole strategiczne C: Ożywić centrum – serce Gorzowa (Ożywić obszar ścisłego centrum 

miasta; Wydźwignąć z kryzysu Nowe Miasto; Przywrócić spójność społeczną na 

Zawarciu; Przerwać spiralę problemów na Osiedlu Słonecznym). 

Pole strategiczne D: Odzyskać i utrzymać zdrowie (Wdrożyć w Gorzowie właściwą 

promocję zdrowia i profilaktykę; Ograniczyć w Gorzowie problem uzależnień oraz 

powiązanych z nimi zagrożeń społecznych). 

Pole strategiczne E: Zorganizować się na miarę XXI wieku (Podnieść jakość pracy  

w obszarze polityki społecznej; Poprawić koordynację między strategiami branżowymi; 

Skutecznie informować beneficjentów; Zoptymalizować podział zadań pomiędzy WSS  

i GCPR). 

Stan realizacji Polityki Społecznej Gorzowa Wielkopolskiego w 2019 roku należy ocenić 

jako dobry. Część zaplanowanych działań została już zrealizowana, inne w ramach 

możliwości finansowo – kadrowych podejmowane lub kontynuowane będą w kolejnych 
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latach. W związku z tym, że dokument ma charakter kierunkowy należy sukcesywnie 

dostosowywać go do zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej. 

Jednym z elementów polityki prorodzinnej jest skierowany do rodzin wielodzietnych 

Program „Gorzowska Karta Dużej Rodziny” funkcjonujący w naszym mieście od stycznia 

2014 roku. O Gorzowską Kartę Dużej Rodziny może ubiegać się rodzina posiadających 

na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 

25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci 

niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku. Dochody nie mają znaczenia – wystarczy 

spełniać dwa wymogi, czyli posiadać co najmniej troje dzieci i mieszkać na terenie 

Gorzowa. Wnioski o przyznanie Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny mogą składać również 

rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Główne cele Programu 

to zacieśnianie więzi między rodzicami a dziećmi, integracja rodzin wielodzietnych, które 

dzięki specjalnie dostosowanej atrakcyjnej ofercie sportowo-kulturalno-edukacyjnej 

mogą wspólnie spędzać czas. Intencją Programu jest również wzmacnianie i wspieranie 

kondycji finansowej rodzin wielodzietnych, a także zwiększanie szans rozwojowych i 

życiowych dzieci z takich rodzin. Ponadto Program promuje model rodziny wielodzietnej 

(w tym rodziny zastępczej) oraz kształtuje jej pozytywny wizerunek. Od 1 stycznia do 31 

grudnia 2019 r. wydano 674 Kart, co dało łącznie 6668 wydanych Kart, od początku 

funkcjonowania Programu. 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 

3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR 

mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, 

paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz 

ułatwia dostęp do dóbr i usług. W roku 2019 roku wydano 1734 karty w formie tradycyjnej 

i 909 w formie elektronicznej. 

Po informacje w zakresie innych działań w obszarze wsparcia rodzin, pieczy zastępczej, 

problemów przemocy domowej – należy sięgnąć do Raportu przygotowanego przez 

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, dostępnego na miejskich stronach BIP. 

Kolejny element systemu wsparcia to instytucjonalna opieka nad dzieckiem, na terenie 

miasta w 2019 r. realizowana przez następujące placówki: 

1) Pogotowie Opiekuńcze – z siedzibą przy ul. Spokojnej 57; placówka opiekuńczo – 

wychowawcza typu socjalizacyjno- interwencyjnego; zapewnia całodobową opiekę 30 

wychowankom. 

2) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 - typu socjalizacyjnego, z ilością miejsc 

14, mieszcząca się przy ul. Puszkina 2; placówka  zapewnia   dziecku  całodobową 

opiekę i wychowanie oraz  zaspokaja jego niezbędne potrzeby. 

3) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – typu socjalizacyjnego, z ilością miejsc 

14, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 42a; placówka zapewnia dziecku 

całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby. 

4) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – typu socjalizacyjnego, z ilością miejsc 

14, z siedzibą przy ul. K. Wielkiego 42b; placówka  zapewnia   dziecku  całodobową 

opiekę i wychowanie oraz  zaspokaja jego niezbędne potrzeby. 
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2. OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3. 
 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego sprawuje nadzór nad żłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz dziennymi opiekuna  w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. 
W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Wydziału Spraw Społecznych 
corocznie przeprowadzają kontrole w placówkach figurujących w Rejestrze żłobków i 
klubów dziecięcych z terenu miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz u dziennych 
opiekunów wpisanych do Wykazu dziennych opiekunów. 
Zgodnie z uchwałą Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011 r. w 
sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi 
opiekunami kontrole przeprowadzana są raz w roku. Poza planem nadzoru 
przeprowadzane są kontrole w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach 
w organizacji i funkcjonowaniu placówki. 
W 2019 roku zostało przeprowadzonych 19 kontroli, w tym 6 w klubach dziecięcych, 7 w 
niepublicznych żłobkach, 4 w żłobkach miejskich i u 2 dziennych opiekunów dziecięcych. 
Dodatkowo była przeprowadzona 1 kontrola nieplanowana w niepublicznym żłobku, 
związana z przekazaną informacją od rodzica dziecka uczęszczającego do placówki o 
przebywaniu dzieci w salach, gdzie panuje wysoka temperatura. 
Zgodnie z art. 25 ust. 2a pkt 2 ww. ustawy Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
wydaje opinie o spełnieniu wymagań lokalowych i sanitarnych, w szczególności 
określając maksymalną liczbę miejsc, w przypadku planowania otwarcia klubu 
dziecięcego. W 2019 r. została wydane trzy pozytywne opinie dla:  

1) klubu dziecięcego „Marsjanki” przy ul. Śląskiej 96 w Gorzowie Wielkopolskim; 
2) klubu dziecięcego „Gumisie ” przy ul. Plac Jana Pawła II 64/A w Gorzowie 

Wielkopolskim; 
3) klubu dziecięcego „Akademia Filemona” przy ul. Stanisława Żółkiewskiego 1 w 

Gorzowie Wielkopolskim. 
 

W 2019 roku w Żłobki Miejskim Nr 1 przeprowadzono kompleksową naprawę dachu wraz 

z orynnowaniem. Całkowity koszt wyniósł 147.985,67 zł. Dodatkowo w żłobkach 

miejskich na bieżąco przeprowadzana są niezbędne remonty m. in. odmalowanie 

korytarzy, sali dzieci,  jadalni, łazienek, naprawa piaskownic na placu zabaw, wymiana 

kaloryferów. 

Miejsca i formy opieki nad dziećmi ilustruje załączona tabela-miejsca w żłobkach. 

3. SENIORZY. 

W 2019 roku Miasto Gorzów podejmowało szereg inicjatyw na rzecz aktywizacji i 

wsparcia osób starszych: 

Gorzowska Karta Seniora. Od kwietnia 2017 w naszym mieście funkcjonuje Program 
Karta Seniora. Przysługuje ona seniorowi, który ukończył 60 lat i mieszka na terenie 
Gorzowa Wielkopolskiego. Karty Seniora drukowane są „od ręki” – wystarczy wypełnić 
wniosek i złożyć w siedzibie głównej Urzędu Miasta na Sali Obsługi Klienta. Złożono już 
14 687 wniosków o przyznanie Karty Seniora (stan na grudzień 2019). Miasto podpisało 
76 porozumień z Partnerami (m.in. INNEKO - pole golfowe, Centrum Sportowo 
Rehabilitacyjne Słowianka - basen, Filharmonia, Muzeum im. J. Dekerta, Teatr im. J. 
Osterwy, optyk, sprzęt rehabilitacyjny, laryngolog, grota solna, sanatorium, meble). 
Program kształtuje pozytywny wizerunek gorzowskich seniorów i promuje aktywne 
spędzanie przez nich wolnego czasu, poprzez zachęcanie do uczestnictwa w 
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wydarzeniach kulturalnych i sportowych, czy możliwość preferencyjnego zakupu towarów 
i usług. W 2019 roku wydano 2380 Kart. 
W ramach promocji Programu posiadaczom karty przekazano nieodpłatnie 150 sztuk 
biletów do Filharmonii Gorzowskiej na koncert finałowy XXII Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. J.S. Bacha, który odbył się 22.11.2019 r. 
 
Koperta Życia. Akcja została zainicjowana przez Gorzowską Radę Seniorów we 
współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta oraz Wielospecjalistycznym 
Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Skierowana jest w szczególności 
do osób starszych i samotnych. Koperta Życia rozdawana jest mieszkańcom miasta 
bezpłatnie – można ją otrzymać przy stanowisku nr 12 na Sali Obsługi Klienta w Urzędzie 
Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4, w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Teatralnej 26, w 
szpitalu oraz na imprezach dla seniorów organizowanych przez miasto lub Gorzowską 
Radę Seniorów. Koperty Życia to ważny element pierwszej pomocy, udzielanej seniorom 
podczas wizyt pogotowia ratunkowego. Koperty Życia są istotną pomocą dla ratowników 
medycznych. Dzięki nim służby medyczne mogą skuteczniej i szybciej udzielić pomocy 
w razie jakichkolwiek interwencji. Akcja polega na umieszczeniu w specjalnie 
przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia danej osoby, 
przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych. W Kopercie Życia 
można umieścić również aktualne wyniki badań czy ostatnią kartę informacyjną z pobytu 
w szpitalu. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli 
miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne. Na lodówce 
należy nakleić dołączoną do Koperty specjalną naklejkę „Tu znajduje się Koperta Życia”. 
Będzie to ważna informacja w razie jakichkolwiek interwencji Pogotowia Ratunkowego. 
Osoby starsze czy mieszkające samotnie mogą w danej chwili nic nie pamiętać, mogą 
być nieprzytomne albo mogą mieć problem z mówieniem. Właśnie wtedy Koperta Życia 
może stać się nieocenioną pomocą dla ratowników medycznych. Do tej pory Miasto 
udostępniło prawie 3 tys. kopert i zleciło dodruk kolejnego tysiąca sztuk. 
 
Szkolenia dla Seniorów 65+. Miasto podpisało porozumienie o współpracy z Fundacją 
„Edukacja bez Barier – Fundacja na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce”, która otrzymała 
dotację w konkursie unijnym - projekt 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych (II nabór) Polska Cyfrowa. Projekt jest skierowany do osób 65+ z 
terenu województwa lubuskiego i trwa 3 lata od 2018 do 2020. W ramach projektu 
uczestnicy odbędą cykl 15 bezpłatnych szkoleń z kompetencji cyfrowych (szkolenia 
na tabletach), a po szkoleniu część z nich otrzyma sprzęt elektroniczny na własność 
(tablety, aparaty cyfrowe). 
Utworzono 3 grupy szkoleniowe,  ze szkoleń skorzystały 33 osoby. Poza aktywizacją i 
podniesieniem kompetencji cyfrowych mieszkańców w wieku 65+ z terenu gminy, 
punktom PIAP (publiczne punkty dostępu do internetu) w wybranych gminach zostanie 
rozlosowany po projekcie sprzęt, z którego w trakcie szkoleń korzystali uczestnicy – 
w tym przede wszystkim tablety, drukarki, aparaty cyfrowe i projektory multimedialne. 
 
Karta Bezpieczeństwa Seniora. W 2019 roku z inicjatywy Gorzowskiej Rady Seniorów 

przygotowano 10 tysięcy sztuk Kart Bezpieczeństwa Seniora, które w razie wypadku 

mogą ułatwić pracę ratownikom, a posiadaczowi uratować życie. Karta rozmiarów 

dowodu osobistego i mieści się w portfelu. Oprócz miejsca na dane posiadacza (imię, 

nazwisko, grupa krwi) zawiera też pola przeznaczone do wpisania dodatkowych 

informacji, jak alergie i choroby przewlekłe. Natomiast na odwrocie są miejsca na 

wpisanie numerów kontaktowych do najbliższych osób, które należy powiadomić w razie 

wypadku. Karty rozdawane są bezpłatnie w Sali Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta 
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Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 3-4, na stanowisku 11 i 12 lub w Wydziale 

Spraw Społecznych, ul. Teatralna 26, pok. nr 6. 

Dotacje dla organizacji pozarządowych. W 2019 roku Miasto udzieliło kilku dotacji 
organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz osób starszych. W ramach 
dofinansowania odbyło się kilka znaczących wydarzeń skierowanych do seniorów. 
Realizowano program „Złota Rączka dla Seniora” w ramach otwartego konkursu ofert, 
polegający na zapewnieniu nieodpłatnej pomocy gorzowskim seniorom w drobnych, 
domowych  naprawach. Zakres pomocy obejmuje drobne naprawy, niewymagające 
natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy  lub uprawnień, jak również 
niepociągające za sobą dużych nakładów finansowych. Naprawy wykonywane 
będą wyłącznie w lokalu zamieszkiwanym przez osobę ubiegającą się o pomoc.  
W ramach projektu wykonane mogą być następujące usługi i naprawy: 
a) wymiana żarówek, obsadzenie lub wymiana wyrwanych gniazdek 
lub włączników elektrycznych; 
b) wymiana uszczelek w przeciekających kranach; wymiana pokręteł baterii, słuchawek, 
węży prysznicowych; przetkanie udrożnienie odpływu; wymiana wężyków, syfonu, 
spłuczki, rury spiro lub deski sedesowej; uszczelnienie silikonem przecieków 
przy wannie, brodziku, umywalce; odpowietrzenie kaloryferów; 
c)  montaż lub wymiana zamków, zasuw, łańcuchów drzwiowych, wymiana klamek, 
regulacja opadniętych drzwi; montaż i demontaż mebli; 
d) naprawa lub wymiana zawiasów drzwi, drzwiczek, szaf; wymiana lub naprawa gałek 
i uchwytów; sklejenie lub skręcenie zepsutych krzeseł, stolików, mebli; osadzenie kołków 
rozporowych pod szafki, półki, obrazy; wieszanie: obrazów, luster, rolet, półek, karniszy, 
suszarek łazienkowych; uszczelnienie okien, drzwi; 
e) uzupełnienie drobnych ubytków, szczelin w tynku, podmalowanie ubytków. 
Uprawnieni do skorzystania z pomocy są mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego  powyżej 
60 roku życia, nieaktywni zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych 
i niepełnosprawnych. Realizatorem programu jest Fundacja „Pozytywka”, 
która otrzymała na powyższy cel dotację w wysokości 60 tys. zł. 
 
Realizowano zadanie publiczne pn. „Drugie Gorzowskie Prezentacje Seniorów 2019”. W 
ramach zadania w dniu 15 czerwca 2019 r. podczas Dni Gorzowa 2019 odbyło się 
dedykowane seniorom wydarzenie kulturalne. Stworzyło ono możliwość prezentacji 
dokonań artystycznych środowiska senioralnego, integracji oraz wspólnego uczczenia 
obchodów Dni Gorzowa. Organizacja otrzymała na powyższy cel dotację w wysokości 6 
tys. zł. Zadanie realizowała Gorzowska Rada Seniorów, Polski Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Lubuski Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej. W programie wydarzenia znalazły się „Kolorowy Korowód 
Seniorów, prezentacje 21 zespołów senioralnych, występ Orkiestry Dętej z Siedlic oraz 
potańcówka. Wydarzenie zgodnie z zapowiedziami organizatorów będzie kontynuowane 
w kolejnych latach. 
Zorganizowano II Gorzowski Tydzień Seniora, który odbył się w dniach 7–12 października 
2019 roku, a jego głównym celem zachęcenie osób 60+ do aktywnego stylu życia, 
poszerzania wiedzy, rozwijania swoich pasji oraz integracji międzypokoleniowej. W 
organizację wydarzenia włączyło się wielu partnerów: organizacje pozarządowe, 
instytucje oraz podmioty działające na rzecz osób starszych. Wydarzenia w ramach 
Gorzowskiego Tygodnia Seniora odbyły się w Domach Pomocy Społecznej nr 1 i 2, w 
Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, Teatrze im. Juliusza Osterwy, Muzeum 
Lubuskim, czy na „Kwadracie”. Były to m.in. uroczysta inauguracja na Kwadracie z 
występami zespołów i chórów seniorskich, wystawy artystyczne, panel wykładowy pn. 
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„Bezpieczny i zdrowy senior”, rajd rowerowy, warsztaty taneczne, bezpłatny spektakl w 
teatrze, Bal Seniora. 
 
Prowadzone były działania na rzecz Pionierów. Ocalenie od zapomnienia trudu 
odbudowy polskiego Gorzowa, docenienie Pionierów  oraz zabezpieczenie przed utratą 
ludzkich historii i wspomnień, to główne cele przyświecające prowadzeniu działań 
na rzecz najstarszych mieszkańców naszego miasta, do których należą: 
a) Coroczne obchody Dnia Pioniera - w Gorzowie Dzień Pioniera jest obchodzony 
28 marca, w rocznicę ustanowienia w mieście polskiej administracji. Na budynkach 
wywieszane są flagi Gorzowa, składane kwiaty pod pomnikiem Pioniera 
na nadwarciańskim bulwarze, organizowane uroczyste spotkania. 
b) Realizacja projektu „Ocalić od zapomnienia”, czyli cyklicznych warsztatów, 
które odbywają się raz w roku w ośrodku wypoczynkowym w Długiem i stwarzają 
możliwość spotkania najstarszych mieszkańców Gorzowa „Pionierów” oraz członków 
Związku Dzieci Wojny z młodzieżą. Organizatorami warsztatów są: Fundacja „Czysta 
Woda", Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna oraz Miasto Gorzów 
Wielkopolski. Celem projektu jest podtrzymywanie więzi międzypokoleniowych poprzez 
przypominanie dramatycznych losów wojennych uczestników wyjazdu oraz 
propagowanie wśród młodych ludzi postaw patriotycznych. Projekt daje pionierom, 
seniorom i młodzieży możliwość ciekawej i pożytecznej alternatywy spędzania wolnego 
czasu oraz szerzenia idei wolontariatu – pracy na rzecz osób starszych. W trakcie 
warsztatów integracyjnych w 2017 r. nagrano film o gorzowskich Pionierach pt. „Ocalić 
od zapomnienia", w którym najstarsi mieszkańcy miasta opowiadali młodym 
gorzowianom o początkach Gorzowa. Uroczysta prezentacja filmu odbyła się w  dniu 7 
kwietnia 2018 r. 
c) Wigilia dla Pionierów – co roku przygotowywana jest w gorzowskim urzędzie 
Wigilia dla Pionierów, członków Związku Dzieci Wojny, wolontariuszy i partnerów fundacji 
„Czysta Woda”. 21 grudnia 2018 r. ponad 150 osób uczestniczyło w spotkaniu wigilijnym 
w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Wśród nich Pionierzy, Dzieci Wojny, ale również młodzież 
gorzowskich szkół wraz z nauczycielami. O oprawę artystyczną (śpiewanie kolęd i 
pastorałek) zadbali uczniowie szkół, które współpracują z Fundacją „Czysta Woda” 
na co dzień. 
 
Udzielane są porady prawne dla osób starszych z zakresu prawa, spadkowego, 
rodzinnego itp. na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej. W Gorzowie Wlkp. funkcjonuje 5 punktów udzielania 
przez adwokatów i radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej osobom 
uprawnionym, m.in. osobom, które ukończyły 65 lat. 
 
Miasto pozyskało w 2018 roku dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w wys. 150 tys. zł na utworzenie Klubu Senior+ w ramach konkursu  z zakresu 
Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018. Dofinansowanie w 
wysokości 150 tys. zł to 80% kosztów, a wkład własny Miasta to 37,5 tys. zł, co stanowiło 
20% kosztów. Klub Senior+ powstał w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 107 – na parterze w sali nr 9. Oficjalne 
otwarcie Klubu odbyło się 4 lutego 2019 r. Klub liczy 15 uczestników – seniorów 60+ 
nieaktywnych zawodowo będących mieszkańcami Gorzowa. Uczestnictwo w zajęciach 
jest odpłatne, a bezpłatne jedynie dla osób o niskich dochodach (poniżej 701 zł netto na 
osobę samotnie gospodarującą i 528 zł netto na osobę w rodzinie). Klub oferuje m.in.: 
 a) zajęcia: edukacyjne, kulturalno – oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo – 
rekreacyjne, aktywizacji społecznej, 
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 b) spotkania z rówieśnikami w rodzinnej atmosferze, 
 c) wyposażenie pozwalające na aktywne spędzanie wolnego czasu, 
 d) integrację międzypokoleniową, 
 e) możliwość korzystania z telewizji, prasy, biblioteki, komputera oraz Internetu, 
 f) spotkania ze specjalistami, 
 g) wyjścia do instytucji kulturalno – oświatowych, 
 h) bezpośrednie wyjście z Klubu do Parku Róż. 
 

Domy Dziennego Pobytu. W Gorzowie Wielkopolskim w 2019 r. funkcjonowały  dwa domy 
dziennego pobytu: 
1) pierwszy prowadzony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Józefa w ramach 

zadania zleconego przez gminę przy ul. Brackiej 7 (15 miejsc); 
2) drugi mieści się przy ul. Hejmanowskiej 5 (35 miejsc) i współpracuje w zakresie opieki 

socjalno – medycznej oraz organizacji czasu wolnego z Domem Seniora, utworzonym 
w celu zapewnienia właściwych warunków mieszkaniowych osobom samotnym w 
wieku podeszłym, nieposiadającym opieki bliskich (39 samodzielnych lokali 
mieszkalnych). 

Poprzez organizowanie zajęć w ośrodkach wsparcia Miasto stwarza osobom starszym 
warunki do aktywności sportowej, rekreacyjnej i edukacyjnej (np. organizacja 
warsztatów, kursów językowych, komputerowych, zajęć ruchowych, wycieczek 
turystycznych). 
Korzyści przebywania osób starszych w domach dziennego pobytu są bardzo duże 
i jest to m.in.: 
a) poprawa jakości i poziomu życia seniorów; 
b) godne starzenie się poprzez aktywność społeczną; 
c) stworzenie warunków do starzenia się w zdrowiu z zachowaniem sprawności 

psychofizycznej i intelektualnej; 
d) poprawa i utrzymanie sprawności fizycznej; 
e) uczestniczenie seniorów w inicjatywach kulturalnych;  
f) integracja w społeczności korzystającej z usług ddp oraz integracja 

międzypokoleniowa podczas organizowanych spotkań; 
g) pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów; 
h) przeciwdziałanie samotności i wykluczeniu społecznemu. 
 
Gorzowska Rada Seniorów została utworzona Uchwałą NR XXXV/420/2016 Rady 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2016 r. Oficjalny skład 
Gorzowskiej Rady Seniorów został ogłoszony 26 czerwca 2017 r. W skład GRS 
wchodzi 15 osób, w tym: 
a) 6 mieszkańców miasta 60+, 
b) 6 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych w mieście, 
c) 3 przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
 
Kadencja rady  trwa 4 lata. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny,  do  
jej głównych zadań należą:  

a) reprezentowanie interesów i potrzeb środowiska osób starszych w naszym mieście 
wobec władz samorządowych,  

b) opiniowanie dokumentów, 
c) inicjowanie działań na rzecz gorzowskich seniorów, 
d) podejmowanie uchwał, 
e) aktywizowanie środowiska osób starszych. 
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Do działań podjętych przez Gorzowską Radę Seniorów należą: 
 
1) Inicjowanie spotkań z uczestnikami klubów seniora: wykłady nt. zdrowego stylu życia, 
2) Uczestnictwo przedstawiciela Rady w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

odpowiedzialnej za opracowanie „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego na lata 2019-2021” w zakresie dotyczącym seniorów. 
W ramach programu realizowane są  zadania z zakresu bezpieczeństwa, ochrony 
zdrowia i życia seniorów oraz przystosowania do ograniczeń wynikających z wieku. 

3) Kontynuacja rozmów z przedstawicielami lubuskiego oddziału NFZ, zarządu szpitala 
w Gorzowie Wielkopolskim oraz senatorem Władysławem Komarnickim w celu 
utworzenia w mieście poradni geriatrycznej i docelowo  oddziału geriatrycznego, 
co zaowocowało utworzeniem Poradni Geriatrycznej przy szpitalu. 

4) Współpraca z seniorami z Gminy Dziwnów, w ramach której odbyły się dwie wizyty 
grup seniorów z Dziwnowa w naszym mieście:  
a)  27.01.2019 roku wizyta 30 osobowej delegacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
z Dziwnowa: zwiedzanie miasta, stadionu żużlowego, Muzeum Lubuskiego 
i uczestnictwo w koncercie w Filharmonii; 
b) 31.03.2019 roku przyjazd  przedstawicieli Gminy Dziwnów oraz organizacji 
seniorskich na Memoriał im. E. Jancarza  połączony ze spotkaniem przedstawicieli 
samorządów i organizacji seniorskich: UTW oraz PZERiI z obu miejscowości; 
wymiana dobrych praktyk, nawiązanie kontaktów.  

5) Współorganizacja z Wydziałem Spraw Społecznych obchodów „II Gorzowskiego 
Tygodnia Seniora”  „II Gorzowskich Prezentacji Seniorów” podczas obchodów Dni 
Gorzowa 2019.   

6) Zorganizowanie taneczno-sportowego show z okazji Dnia Babci i Dziadka w hali 
sportowej przy ul. Czereśniowej 6 z udziałem zespołów artystycznych i sportowych.  

7) Zorganizowanie wycieczek i pikników rowerowych dla seniorów. 
8) Współpraca z SM METALOWIEC dot. bezpłatnego umieszczania na tablicach 

ogłoszeń, plakatów informujących o Dniu i Tygodniu Seniora. 
9) Zorganizowanie spotkania w dniu 27.05.2019 roku z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych i podmiotów działających na rzecz seniorów w Gorzowie 
Wielkopolskim, w którym uczestniczyli przedstawiciele 23 organizacji i podmiotów. 

10)  Spotkania z policją, strażą pożarną dot. bezpieczeństwa w środowisku senioralnym 
oraz z pionierami. 

11)  Spotkanie z przedstawicielami organizacji seniorskich z Witnicy i wspólny udział 
w wieczorze „Lata 20, Lata 30” organizowanym przez Klub Seniora „Pogodna Jesień” 
przy Klubie Kultury MCK „Zodiak”. 

12)  Wystąpienie z inicjatywą przygotowania dla seniorów i bezpłatnego 
rozpowszechniania Kart Bezpieczeństwa Seniora – ICE. 

 

4. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ I INNE FORMY OPIEKI. 

Na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2019 roku funkcjonowały następujące 

placówki pomocy społecznej: 

1) Dom Pomocy Społecznej nr 1 – z siedzibą przy ul. Podmiejskiej Bocznej 10; 

przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, niepełnosprawnych oraz 

kombatantów; sprawuje opiekę nad 236 osobami w 5 oddziałach mieszkalnych. 
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2) Dom Pomocy Społecznej nr 2 – z siedzibą przy ul. Walczaka 42; przeznaczony dla 

osób z chorobą Alzheimera, chorych psychicznie, niepełnosprawnych ruchowo oraz dla 

osób z problemem alkoholowym; sprawuje opiekę nad 90 osobami. 

3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej – z siedzibą przy ul. Okrzei 39; celem działalności 

Ośrodka jest udzielanie natychmiastowej, kompleksowej pomocy osobom znajdującym 

się w kryzysowych sytuacjach życiowych; z pomocy Ośrodka może skorzystać każdy, 

bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie, orientację seksualną. 

4) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie -  z siedzibą przy 

ul. Okrzei 39; w zakresie interwencyjnym zapewnia schronienie na okres do 3 miesięcy, 

udzielenie pomocy psychologicznej, prawnej i wsparcia, rozpoznanie sytuacji ofiary 

przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy, wspieranie w przezwyciężeniu sytuacji 

kryzysowej;  w zakresie terapeutyczno-wspomagającym: udzielanie poradnictwa 

psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego i prawnego, prowadzenie grupy 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego 

planu pomocy, przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci, udzielanie wsparcia 

psychologicznego oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej, konsultacje 

wychowawcze; w zakresie potrzeb bytowych: zapewnienie całodobowego pobytu z 

dostępem do kuchni, łazienek, pokoju dziennego i świetlicy. 

5) Pogotowie Opiekuńcze–z siedzibą przy ul. Spokojnej 57; placówka opiekuńczo–

wychowawcza typu socjalizacyjno- interwencyjnego; zapewnia całodobową opiekę 30 

wychowankom. 

6) Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną – z siedzibą przy ul. K. Wielkiego 44; celem 

działania jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówek opiekuńczo-

wychowawczych, mieszkań dla usamodzielnionych wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych i młodocianej matki z dzieckiem oraz jednostek 

wspierających rodzinę. 

7) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 - typu socjalizacyjnego, z ilością miejsc 

14, mieszcząca się przy ul. Puszkina 2; placówka  zapewnia   dziecku  całodobową 

opiekę i wychowanie oraz  zaspokaja jego niezbędne potrzeby. 

8) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – typu socjalizacyjnego, z ilością miejsc 

14, z siedzibą przy ul. K. Wielkiego 42a; placówka  zapewnia   dziecku  całodobową 

opiekę i wychowanie oraz  zaspokaja jego niezbędne potrzeby. 

9) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – typu socjalizacyjnego, z ilością miejsc 

14, z siedzibą przy ul. K. Wielkiego 42b; placówka  zapewnia   dziecku  całodobową 

opiekę i wychowanie oraz  zaspokaja jego niezbędne potrzeby. 

Podstawowymi jednostkami chorobowymi wśród mieszkańców DPS-ów są choroby 

psychiczne, w szczególności: 

- organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi; 

- zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu 

- schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenia 

- choroba Alzheimera i typu Alzheimera 

- upośledzenie umysłowe. 

Oprócz podstawowej jednostki chorobowej występują u mieszkańców jeszcze choroby 

współistniejące tj.: 
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choroby układu krążenia, choroby układu ruchu, choroby układu nerwowego, choroby 

układu moczowego, choroby układu pokarmowego, choroby narządu wzroku, choroby 

układu oddechowego, choroby metaboliczne, choroby nowotworowe. 

 

5. OPIEKA ZDROWOTNA I WSPARCIE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA 

UZALEŻNIENIOM. 

W 2019 r. na zlecenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego firma „Atelier” Centrum 

Profilaktyki i Reedukacji z Krakowa przeprowadziła diagnozę stanu zdrowia i potrzeb 

zdrowotnych mieszkańców. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 1 207 osób, w 

tym: dorośli mieszkańcy – 300 osób, uczniowie – 900 osób, eksperci – 7 osób.  

Najważniejsze wnioski z przeprowadzonego badania: 

1) dzieci i młodzież:  

- 17 % badanych swój stan zdrowia ocenia bardzo dobrze, 48 % dobrze, 29% średnio, 

6% słabo; 

- ankietowani najczęściej chorują na zapalenie górnych dróg oddechowych oraz alergie; 

- 35% uczniów twierdzi, że ma nadwagę; 

2) dorośli mieszkańcy: 

- 21% mieszkańców bardzo dobrze ocenia stan swojego zdrowia, 47% dobrze, 28% 

przeciętnie, a 5% źle; 

- wielu badanych choruje na: bóle kręgosłupa, alergie, choroby psychiczne oraz ostre 

bóle głowy; 

- badani rzadko korzystają z badań kontrolnych; główną trudnością w korzystaniu z usług 

medycznych w Gorzowie jest długi czas oczekiwania na wizytę specjalisty; 

3) pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych z obszaru promocji i ochrony 

zdrowia:  

- w Gorzowie głównym problemem, wymagającym pilnych działań jest brak kadry z 

dziedziny psychiatrii. 

Zgodnie z ww. dokumentem podstawą diagnozy stanu zdrowia populacji mieszkańców 

Gorzowa jest intensywność korzystania przez mieszkańców z usług medycznych (w tym 

hospitalizacji oraz pomocy ambulatoryjnej) z poszczególnych przyczyn oraz – 

pomocniczo – statystka zgonów w podziale na przyczyny. Można przyjąć, że dane 

pokazują podstawową mapę problemów zdrowotnych gorzowian. We wszystkich 

ujęciach na pierwszy plan wysuwają się dwie grupy problemów zdrowotnych: 

1) problemy kardiologiczne – związane z chorobami układu krążenia 

2) problemy onkologiczne – związane z chorobami nowotworowymi. 

Ponad 34% ogólnej liczby zgonów spowodowana jest corocznie  przez choroby układu 

krążenia. Drugą przyczyną zgonów w Gorzowie jest umieralność z powodu chorób 

nowotworowych (około 26% ogólnej liczby zgonów).  Liczby zgonów z poszczególnych 

przyczyn utrzymują się od lat w dość stałej proporcji. 

 

W 2019 roku Miasto Gorzów przekazało 93.750 zł ośrodkom terapeutycznym  na 

działania terapeutyczne w obszarach: 

1) terapia osób uzależnionych od alkoholu; 

https://badam.poznan.pl/01_baza-danych/raport-o-stanie-miasta-poznan-2018/
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2) terapia osób uzależnionych od alkoholu; 

3) terapia osób współuzależnionych od alkoholu, w tym DDA (Dorosłe Dzieci 

Alkoholików); 

4) terapia osób uzależnionych od środków psychoaktywnych; 

5) terapia osób współuzależnionych od środków psychoaktywnych. 

 

W 2019 r. Miasto prowadziło działania profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w ramach Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Uzależnieniom: 

Przeprowadzono działania w obszarach: 

a. Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem 

standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, opracowanych 

przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji. 

b. Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci  

i młodzieży. 

c. Realizacja spektakli profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z 

włączeniem osób dorosłych (rodziców, nauczycieli). 

d. Realizacja programów profilaktyczno-interwencyjnych, korekcyjno – pomocowych 

skierowanych do osób pijących ryzykownie lub szkodliwie, oraz uzależnionych  

od alkoholu (profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód). 

e. Prowadzenie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo – 

wychowawczych  dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje problem 

uzależnienia od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, z możliwością 

organizowania obozów socjoterapeutycznych. 

f. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta  

oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby 

uzależnione od alkoholu  oraz ich rodziny. 

g. Prowadzenie punktów konsultacyjnych i pomocowych dla osób uzależnionych, 

współuzależnionych od alkoholu, a także dla osób doświadczających przemocy  

i stosujących przemoc. 

h. Terapia osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych od alkoholu, w tym 

DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). 

i. Terapia osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i współuzależnionych. 

Łączny koszt zadań: 930.911,00 zł. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-: 

a. skierowała 97 spraw do biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia  

od alkoholu. 

b. złożyła 87 spraw do sądu o orzeczenie zobowiązania do leczenia odwykowego. 

c. rozpoczęto procedurę motywowania do leczenia odwykowego w stosunku do 93 

osób (nowe sprawy). 

Łączny koszt działalności MKRPA: 162.510,00 zł 
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Upowszechnianie wśród społeczności lokalnej wiedzy na temat niebezpieczeństwa 

uzależnień: 

a. TZN Oddział Gorzów Wielkopolski był realizatorem miejskiej kampanii profilaktycznej, 

zleconej organizacji w ramach otwartego konkursu ofert. Działanie „Idź obok mnie” 

trwało w okresie od września do listopada 2019 r. W ramach kampanii odbyły się: 

happening, konkurs dla szkół, Forum Pozytywnych, także został wydany informator o 

placówkach i miejscach pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz konferencja. 

b. MKRPA przeprowadziła 4 kampanie informacyjne (ulotki) oraz audycje radiowe 

dotyczące problemów: nietrzeźwych kierowców, alkoholizmu kobiet,  picia alkoholu 

przez kobiety w ciąży, FAS, stawiania się w miejscu pracy pod wpływem alkoholu, 

warunków sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w 

trzeźwości. 

 

6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE – FORMY WSPARCIA. 

W 2019 roku osoby niepełnosprawne, również poruszające się za pomocą wózków 

inwalidzkich, mogły korzystać z usług Busa Taxi oferującego transport specjalnie 

przystosowanymi samochodami. Zadanie na zlecenie Miasta realizowało 

Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS. Środki finansowe przeznaczone na 

zorganizowanie i wykonanie usług przewozowych wyniosły 291 134,00 zł. 

 

W Gorzowie Wielkopolskim funkcjonują trzy Środowiskowe Domy Samopomocy, zwane 

inaczej ośrodkami wsparcia, które służą budowaniu sieci oparcia społecznego i 

przygotowują do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Są 

przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych 

intelektualnie. Zabezpieczają miejsce pobytu dla 107 uczestników. Zlokalizowane są w 

Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Złotego Smoka, ul. Armii Polskiej oraz ul. Walczaka. Na 

prowadzenie ŚDS Miasto w 2019 r. przekazało środki w wysokości 2 482 591,50 zł. 

 

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub 

chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga 

usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności 

osobie z zaburzeniami psychicznymi, może być przyznany pobyt w mieszkaniu 

chronionym. W 2019 r. funkcjonowało 5 mieszkań chronionych treningowych dla 16 osób. 

Były prowadzone przez Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski 

przy wsparciu finansowym Miasta w wysokości 60 000,00 zł. Mieszkanie chronione jest 

formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam 

przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w 

codziennym funkcjonowaniu. 4 marca 2019 r. nastąpiło oficjalne otwarcie nowego 

mieszkania chronionego treningowego wyremontowanego i wyposażonego w ramach 

środków pozyskanych przez Miasto z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach rządowego programu „Za życiem”. Mieszkania chronione prowadzone były w 

2019 r. w następujących lokalizacjach: 

 -ul. Chrobrego dla 3 osób; 

 -ul. Chrobrego dla 4 osób; 

 -ul. Grobla dla 2 osób; 

 -ul. Armii Polskiej dla 3 osób; 
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 -ul. Armii Polskiej dla 4 osób (utworzone w ramach programu „Za życiem”. 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie miasta funkcjonowały w następującym układzie: 

prowadzony przez Fundację „Złota Jesień” przy ul. Walczaka dla 50 osób oraz przy ul. 

Czereśniowej dla 45 osób prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji 

Zielonogórsko-Gorzowskiej. WTZ to placówki, które dają osobom niepełnosprawnym, 

niezdolnym do pojęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Organizują 

dla nich zajęcia terapeutyczne i warsztatowe. Osobom, które są gotowe do wejścia na 

rynek pracy, pomagają w znalezieniu zatrudnienia. Terapię prowadzoną w warsztacie 

realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji dopasowanego do 

konkretnego uczestnika. W 2019 r. Miasto przekazało dotację na działalność WTZ w 

wysokości 191 014,00 zł. 

 

W 2019 roku Miasto przystąpiło do dwóch nowych, realizowanych po raz pierwszy, 

programów rządowych kierowanych do osób niepełnosprawnych: 

1.  W kwietniu złożony został wniosek w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim 

na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu modułu I (opieka dzienna) i modułu III 

(poradnictwo) w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” — edycja 2019. Jest to 

program kierowany do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub 

opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu 

opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi 

osobami. Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 400 768,00 zł. Zadanie 

realizowane było od 02 listopada do 31 grudnia 2019 r. Program dotyczył członków rodzin 

lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o 

niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki 

lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w 

procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także nad osobami ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności.  

2. W październiku 2019 r. Miasto aplikowało o środki w ramach Programu „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej”. Realizacja Programu rozpoczęła się w styczniu 2020 

roku. Program zapewnia osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub 

umiarkowanym wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w 

życiu społecznym.  

Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 878 000,00 zł. Dostępność usług 

asystenta powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia przez osoby 

niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Usługi te w szczególności 

mogą polegać na: pomocy w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez 

uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, 

świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, 

rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/ społeczne/ 

sportowe itd.), wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia 

terapeutyczne, zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy 

ich realizacji, załatwieniu spraw urzędowych, nawiązaniu kontaktu i współpracy z różnego 

rodzaju organizacjami, korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, 

wystawy, itp.). Usługi Świadczone są nieodpłatnie. Limit godzin usług asystenta 

przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. 
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Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 — 22:00.  

Zadanie pn. „Jesteśmy sobie potrzebni” realizowane będzie od 20 stycznia do 31 grudnia 

2020 r. przez Stowarzyszenie „Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski”. 

 

W 2019 roku Miasto dofinansowywało działalność dwóch centrów integracji społecznej, 

prowadzonych przez organizacje pozarządowe: 

1) Stowarzyszenie Pracowników Służb społecznych „KRĄG” – Centrum Integracji 

Społecznej przy ul. Teatralnej 26, przyznana dotacja w wys. 144 000 zł. 

2) Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim – 

Centrum Integracji Społecznej przy ul. Kasprowicza 41, przyznana dotacja w  wys. 

144 000 zł. Centrum integracji Społecznej jest miejscem będącym jednym z pierwszych 

etapów na drodze do aktywizacji osób wykluczonych ze społecznej i zawodowej 

aktywności. Jego uczestnikami są osoby, które nie są w stanie, z różnych względów, 

funkcjonować na tradycyjnym rynku pracy: uzależnieni od alkoholu czy narkotyków, byli 

więźniowie, bezdomni, długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni. 

 

Nieodpłatna pomoc prawna. W 2019 r. na terenie miasta świadczona była nieodpłatna 

pomoc prawna w 5 punktach. Z działania mogły korzystać osoby, które nie były w stanie 

ponosić kosztów odpłatnej pomocy prawnej (należało złożyć stosowne oświadczenie). 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmował poinformowanie o obowiązującym 

stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, 

w tym w związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym, 

sadowym lub sądowo-administracyjnym; wskazanie sposobu rozwiązania problemu 

prawnego; sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa powyżej, z 

wyłączeniem pism procesowych w toczący się postepowaniu przygotowawczym lub 

sądowym i pism w toczącym się postepowaniu sądowo-administracyjnym; sporządzenie 

projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z 

urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy 

podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym 

oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze 

skierowaniem sprawy na drogę sądową. W 2019 r. nieodpłatnej pomocy prawnej 

udzielono 1722 razy. 

 

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przekazuje 

dotacje na prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych, kobiet i mężczyzn, 

organizacjom pozarządowym, wyłonionym w formie otwartych konkursów ofert. 

Obecnie zawarte są umowy z następującymi podmiotami: 

1. Koło Gorzowskie Towarzystwa im. św. Brata Alberta 

• w noclegowni z wyższym standardem (pobyt całodobowy) nocowało 54 osób, 

• w noclegowni nocowało 137 osób, 

• w mieszkaniach treningowych przebywały 22 osoby. 

Dzięki pomocy Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w 2019 

roku usamodzielniło się 28 mieszkańców. 

2. Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym.  

• udzielono 95 osobom noclegów w Ogrzewalni. 
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3. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna 

• z pomocy Schroniska skorzystało 21 kobiet. 

 

Łączny koszt realizacji zadania: 345.000,00 zł + 600.000,00 zł prowadzenie OPON, w 

tym Ogrzewalni. 

 

 

7. INWESTYCJE W PLACÓWKACH POMOCY SPOŁECZNEJ. 

W 2019 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne w placówkach pomocy 

społecznej: 

1) sporządzenie dokumentacji projektowej przyłącza wodnego do budynku Domu 

Pomocy Społecznej nr 2– 11 685,00 zł; 

2) zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej nr 1: prasowalnica nieckowa – 

27 429,00 zł, laser wysokoenerget. – 24 998,00 zł, rotor neurologiczny – 22 525,00 zł; 

3) zakup samochodu osobowego marki Fiat, model Talento do przewozu osób 

niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej nr 1 – 141 489,50 zł, (w tym refundacja z 

PFRON – 80 000,00 zł); 

4) prace modernizacyjne Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Armii Polskiej 38 w 

tym: remont pomieszczeń łazienek, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie ścian i 

sufitów – 14 999,86 zł; 

5) projekt budowlany wraz z kosztorysem na rozbudowę budynku środowiskowego Domu 

Samopomocy ul. Armii Polskiej 38 – 24 600,00 zł; 

6) remonty w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Walczaka 1 – 30 000,00 zł; 

7) zakup dźwigu osobowego do Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Armii Polskiej 

38– 94 710,00 zł; 

8) adaptacja lokalu mieszkalnego w celu utworzenia mieszkania chronionego; koszt robót 

modernizacyjnych – 109 338,28 zł ( w tym wkład budżetu państwa – 76 536,80 zł):  

9) wykonanie ekspertyzy budowlano-techn. budynku Pogotowia Opiekuńczego 12.177 zł; 

10) wykonanie dwóch wejść do budynku przy ul. Puszkina 2 oraz oświetlenia awaryjnego, 

w tym kosztorys budowlany – 14 760,00 zł, wykonanie podjazdu – 70 000,00 zł, instalacja 

oświetlenia awaryjnego – 10 800 zł, wykonanie drugiego wejścia do budynku – 12 319,19 

zł; 

11) pomoc finansowa Województwu Lubuskiemu na realizację projektu „Azymut-

Samodzielność” w celu utworzenia mieszkania wspomaganego przeznaczonego dla 

osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera; 

zakres robót obejmował remont pomieszczeń lokalu, wymianę instalacji elektrycznej, 

sanitarnej, gazowej, wymiana stolarki drzwiowej. 

 

 

8. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. CUDZOZIEMCY W MIEŚCIE. 

 

Miasto Gorzów Wielkopolski dążąc do stworzenia demokratycznego ładu społecznego, 

jako istotny czynnik uznaje budowę społeczeństwa obywatelskiego, którego podstawą 

jest ścisłe partnerstwo między samorządem a organizacjami pozarządowymi. 



 

20 

Partnerstwo ma na celu zwiększanie efektywności zadań publicznych realizowanych w 

Mieście poprzez wykorzystywanie potencjału podmiotów trzeciego sektora oraz dalszy 

wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. 

Współpraca samorządu z ngo dotyczy w praktyce wszystkich sfer życia społecznego i 

opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji oraz jawności. Może mieć ona charakter finansowy  

i pozafinansowy. Jej zasady zostały szczegółowo określone uchwałą Rady Miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia 

Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2019. 

Formy współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

dzielimy na: 

1) współpracę finansową polegającą na zlecaniu realizacji zadań publicznych,  

2) współpracę pozafinansową realizowaną m.in. poprzez:  

− informowanie o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach; 

− prowadzenie konsultacji aktów prawa miejscowego dotyczących działalności 

statutowej organizacji pozarządowych oraz rocznych programów współpracy Miasta 

z organizacjami pozarządowymi; 

− udzielanie wsparcia technicznego, merytorycznego i organizacyjnego; 

− obejmowanie patronatem Prezydenta Miasta przedsięwzięć realizowanych przez 

organizacje pozarządowe oraz udzielanie rekomendacji podmiotom III sektora; 

− wynajmowanie organizacjom pozarządowym lokali na warunkach określonych w 

aktach prawa miejscowego; 

− promowanie działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Miasta  

oraz w biuletynie informacyjnym – newsletter dla ngo. 

Partnerstwo w działaniu oraz uczestnictwo organizacji pozarządowych we wspólnym 

rozwiązywaniu i potrzeb mieszkańców to fundamenty, na których powstaje 

społeczeństwo obywatelskie i demokracja lokalna. Zaplanowane środki na realizację 

Programu w 2019 roku, zgodnie z uchwałą, wyniosły 10 000 000 zł. W ramach 

współpracy z organizacjami pozarządowymi przesyłane były do ngo aktualne informację 

o konkursach, dotacjach, inicjatywach Miasta. Przesłano 12 egzemplarzy newslettera dla 

ngo, prowadzony jest Gorzowski Bank Danych o ngo, w którym znajduje się 27 

podmiotów. 

 

W ramach wsparcia cudzoziemców w 2019 r. uruchomiony został rodzaj biura, gdzie od 

lipca do grudnia dwie osoby udzielały porad, pomagały tworzyć pisma urzędowe, 

kierowały do odpowiednich instytucji i urzędów; wsparcie skierowane było do osób 

posługujących się językiem rosyjskim lub ukraińskim. 

 

Poszerzone dane z obszaru pomocy społecznej za rok 2019, opracowane przez 

Wydział Spraw Społecznych oraz Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, znajdują 

się w dziale IX. TABELE, SPRAWOZDANIA, RAPORTY. 
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II. EDUKACJA 

 

1. ZMIANY W SYSTEMIE OŚWIATY: SIATKA SZKÓŁ, LICZBA UCZNIÓW, 

ORGANIZACJA PRACY. 

W roku szkolnym 2018/2019 Miasto Gorzów Wielkopolski było organem prowadzącym 
dla 86 placówek oświatowych, w tym dla:  

1) 29 przedszkoli, w tym 1 przedszkole specjalne,  
2) 20 szkół podstawowych (w tym 1 dla dorosłych),  
3) 4 gimnazjów, 
4) 10 liceów ogólnokształcących (w tym 2 dla dorosłych),  
5) 9 techników,  
6) 7 szkół branżowych I stopnia,  
7) 1 szkoły policealnej (w Centrum Kształcenia Zawodowego),  
8) 2 szkół przysposabiających do pracy,  
9) 4 innych placówek, w tym: Zespołu Poradni Psychologiczno–

Pedagogicznych, Szkoły Muzycznej I Stopnia, Szkoły Muzycznej I i  II st., 
Młodzieżowego Domu Kultury. 

Przedszkola i szkoły działają samodzielnie, w szkołach podstawowych 
zorganizowane są oddziały „0”, w skład Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 
wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa, co 
przedstawia poniższa tabela. 
  

lp. typ placówki  liczba placówek 

1  Przedszkola, w tym jedno w zespole (ZKS 
nr 1) 

 29 

2  szkoła podstawowa w tym z klasami gimnazjalnymi (SP1, 
SP2, SP4, SP5, SP6, SP7, SP9, SP10, SP11, SP12, 
SP13, SP15, SP20, SP21, SPMS nr 3)  

15 

3 zespół: szkoła ponadpodstawowa, szkoła podstawowa 
(SP17 w ZSO nr 3, SP16 w ZSO nr 16, Szkoła Podstawowa 
dla Dorosłych w ZSBiS)  

3 

4 szkoły podstawowe specjalne (SP 14 w ZSS14, SP 18 w 
ZKS nr 1) 

2 

5 gimnazjum (G4, G12 i G19 w ZS12, GS nr 2 w ZSTiO)  4 

6 liceum ogólnokształcące (I LO, II LO, III LO, IV LO, VI LO, 
VII LOMS, VIII LO, LO nr 1 dla Dorosłych, LO nr 2 dla 
Dorosłych, Liceum Plastyczne)   

 
10 

7  technika (nr 1 w ZSBiS, nr 2 w ZSEK, nr 3 w ZSG, nr 4 w 
ZSOD,  
nr 5 w ZSM, nr 6 w ZSTiO, nr 7 w ZSEL, nr 8 w ZS12, nr 9 
w ZSOG) 

9 

8  branżowa szkoła I stopnia (nr 1 w ZSBiS, nr 3 w ZSG, nr 4 
w ZSOD, nr 5 w ZSM, nr 7 w ZSEL, nr 9 w ZSOG, 
Specjalna nr 14 w ZSS14,) 

7 

9  centrum kształcenia zawodowego i 
ustawicznego  

 1 

10 szkoła przysposabiająca do pracy (SPdP nr 1 w ZKS nr 1, 
SPdP w ZSS 14) 

2 

11  poradnia psychologiczno-pedagogiczna  1 
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12  inne placówki (SM I stopnia, SM I i II stopnia, MDK)  3 

  razem  86 

     Oświatowe jednostki organizacyjne prowadzone przez Miasto Gorzów 

Wielkopolski.  

 

 W stosunku do roku szkolnego 2017/2018 ogólna liczba placówek oświatowych 

utrzymała się na tym samym poziomie. W miejsce zasadniczej szkoły zawodowej 

wprowadzono szkołę branżową I stopnia. Zmiany w sieci szkół dotyczyły utworzenia 

Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia 

Specjalnego nr 1. 

Placówki niepubliczne. Według stanu na dzień 30 września 2018 r., w Gorzowie 

Wielkopolskim funkcjonowało łącznie 61 placówek niepublicznych, prowadzonych przez 

osoby prawne lub fizyczne. 

 

typ 
Kategoria 
uczniów 

liczba 

Przedszkole dzieci  10 

Liceum ogólnokształcące dorośli 6 

Liceum ogólnokształcące młodzież 3 

Technikum młodzież 2 

Szkoła policealna dorośli 10 

Szkoła policealna młodzież 1 

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy młodzież 1 

Szkoła podstawowa dorośli 1 

Szkoła podstawowa młodzież 7 

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna  3 

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy umożliwiający 
upośledzonym umysłowo realizację obowiązku 
szkolnego i nauki 

 2 

Bursa  1 

Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w 
systemie oświaty 

 2 

Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i 
praktycznego 

 10 

Punkt przedszkolny dzieci  1 

Branżowa szkoła I stopnia młodzież 1 

 

Specyfika oddziałów w poszczególnych typach szkół samorządowych. W szkołach, dla 

których Miasto Gorzów Wielkopolski jest organem prowadzącym, obok oddziałów 

ogólnodostępnych, funkcjonowały oddziały o następujących specyfikach:   

 - oddziały sportowe i mistrzostwa sportowego w:  
 - Szkole Podstawowej nr: 2, 6, 13, 17, 21, SPMS nr 3 – 32  oddziały, 783 uczniów,  
w klasach gimnazjalnych: ZSMS i GS nr 2 - 7 oddziałów, 170 uczniów, 
 - VII Liceum Ogólnokształcącym w ZSMS – 4 oddziały, 65 uczniów,  
 - pozostałe oddziały:  
 

typ szkoły  ogólnodostępne   integracyjne  specjalne*  sportowe 
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l. 
oddz.  

l. 
ucz.  

l. ucz. z  
orzecze
niem  

l. 
oddz.  

l. ucz.  

l. ucz. z  
orzecze
niem  

l. 
oddz.  

l. ucz  
l. 

oddz.  
l. ucz  

PM,  "0" w 
SP  

153 3809 29 17 340 60 3 13 - - 

SP  323 7598 121 26 464 105 26 158 32 783 

GM kl. III  27 689 8 4 80 19 4 36 7 170 

LO  69 2010 6 3 49 13 - - 4 65 

LO dla 
dorosłych 

3 59 - - - - - - - - 

TECH 104 2710 19 - - - - - - - 

BS/ZSZ 29 598 12 - - - 4 40 - - 

SPdP - - - - - - 7 43   

KKZ 8 176 - - - - - - - - 

razem  716 1764
9 

195 50 933 197 44 290 43 1018 

Rodzaje oddziałów w przedszkolach i szkołach samorządowych  

* W oddziałach specjalnych wszyscy uczniowie posiadają orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. Ogólna liczba uczniów - 19890, oddziałów – 853. 

   

Liczba uczniów w gorzowskich placówkach oświatowych  

typ placówki  
Liczba uczniów/ 
wychowanków 

wzrost/spadek l. ucz. w stosunku  
do 2017/2018 

przedszkola,   3989 wzrost o 10  

szkoły podstawowe, w tym z"0"  9176 wzrost o 1080 

gimnazja kl. III  975 spadek o 997 

licea ogólnokształcące  2124 wzrost o 19 

 liceum ogólnokształcące dla 
dorosłych 

59 spadek o13 

technika  2710 spadek o 11 

branżowa sz. I st. zsz kl. III  638 spadek o 27 

szkoły przysposabiające do pracy  43 wzrost o 9 

kwalifikacyjne kursy zawodowe 176 wzrost o 8 

razem  19890 wzrost o 78 

Liczba uczniów w gorzowskich placówkach oświatowych w r. szk. 2018/2019  

  

W roku szkolnym 2018/2019, w stosunku do poprzedniego roku szkolnego, 

liczba uczniów uczęszczających do gorzowskich placówek oświatowych 

zwiększyła się łącznie o 78 uczniów. Wzrost uczniów w szkołach podstawowych 

spowodowany był utworzeniem klas ósmych, które w poprzednim roku szkolnym 
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nie funkcjonowały w szkołach podstawowych oraz wzrostem przyjęć 

obcokrajowców.  

Zbiorcze zestawienie organizacyjne miejskich przedszkoli i szkół w latach 2003-2019 

Rok szkolny Przedszkola Oddziały 
przedszkolne 
w  szkołach 

podstawowyc
h 

Szkoły 
podstawowe 

Gimnazja Szkoły 
ponadpodstawo

we 

l. 
wych. 

l. 
oddz. 

l. 
wych. 

l. oddz. l. ucz. l. 
oddz. 

l. ucz. l. oddz. l.  ucz. l. oddz. 

2003/2004 2931 116 26 2 7965 353 5176 205 10307 352 

2004/2005 2942 119 61 4 7492 334 5012 199 9921 351 

2005/2006 2919 117 54 3 7130 321 4857 195 9605 352 

2006/2007 2941 118 79 5 6852 307 4523 186 9184 343 

2007/2008 3169 124 74 5 6431 297 4313 179 9582 312 

2008/2009 3188 129 255 12 6282 291 4040 173 7489 284 

2009/2010 3482 140 281 13 6138 279 3886 162 7368 285 

2010/2011 3674 144 315 15 5964 272 3585 154 7066 274 

2011/2012 3709 144 535 23 5986 271 3466 151 6853 265 

2012/2013 3690 145 524 26 6024 276 3390 150 6594 251 

2013/2014 3709 145 606 28 6227 286 3234 138 6211 235 

2014/2015 3580 145 398 18 6691 313 3163 134 6363 233 

2015/2016 3523 147 49 2 7390 343 3073 132 5939 231 

2016/2017 3809 159 215 10 6824 322 3052 129 5781 219 

2017/2018 3979 166 214 9 7865 366 1972 87 5819 216 

2018/2019 3989 166 173 7 9013 409 975 42 5740 229 

 
Tak duży spadek liczby uczniów w gimnazjach spowodowany był likwidacją 

gimnazjów - naukę kontynuowali uczniowie w klasie III gimnazjum, natomiast w 

miejsce I i II klasy gimnazjum utworzona została VII i VIII klasa w szkole 

podstawowej.   

 

2. SZKOLNICTWO NA RÓŻNYCH SZCZEBLACH. 

 

a. oferta opieki przedszkolnej 

 

l.p. 2019 l. oddz. 2016 
2,5 l 

2015 3.l. 2014 4.l 2013 
5.l 

2012 
6.l 

2011 
odroc
zone 

ogółem 

1 p1 5 1 31 36 24 30 1 123 

2 p2 2 2 11 14 8 17  52 

3 p3 6 0 41 47 27 36  151 

4 p4 4 0 3 24 52 23 1 103 

5 p6 4 0 24 26 24 26  100 

6 p7 7 1 54 46 25 47 2 175 

7 p9 5 1 30 21 22 23 4 101 

8 p10 5 0 25 31 20 48  124 

9 p11 6 1 46 26 47 29  149 
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10 p12 5 0 29 32 26 43  130 

11 p13 6 1 43 56 25 26  151 

12 p14 5 0 20 20 37 18 3 98 

13 p15 3 2 14 11 28 20  75 

14 p16 3 0 16 24 13 22  75 

15 p17 10 0 50 53 72 71 4 250 

16 p18 6 0 25 25 50 48  148 

17 p19 6 3 48 25 25 50 1 152 

18 p20 6 0 25 28 50 46 1 150 

19 p21 6 1 49 49 50 0  149 

20 p22 6 0 50 50 0 50  150 

21 p23 7 0 47 25 50 50  172 

22 p25 7 1 47 26 50 47  171 

23 p27 7 0 19 20 41 55 6 141 

24 p29 11 0 50 91 46 85  272 

25 p30 7 4 51 39 24 49 2 169 

26 p31 5 0 25 27 26 42  120 

27 p32 7 1 26 73 49 25  174 

28 p33 6 0 26 65 34 26  151 

  163 19 925 1010 945 1052 25 3976 

29 ZKSp34 3 0 0 0 0 2 11 13 

  166 19 925 1010 945 1054 36 3989 

 

b. szkolnictwo podstawowe 

 

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych  

 

Lp. Szkoła Liczba oddziałów Liczba uczniów 

1. SP 1 24 554 

2. SP 2 15 370 

3. SP 4 25 532 

4. SP 5 17 392 

5. SP 6 16 368 

6. SP 7 6 128 

7. SP 9 22 462 

8. SP 10 26 548 

9. SP 11 15 355 

10. SP 12 9 186 

11. SP 13 57 1480 

12. SP 15 23 578 

13. SP 16 22 459 

14. SP 17 19 438 
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15. SP 20 52 1221 

16. SP 21 24 588 

17. ZSMS 16 344 

 
Łącznie: 

                                               
388 

 
                                
9003 

 

 

c. szkolnictwo średnie 

 

L/p 

 
Nazwa szkoły 

Liczba 
uczniów  
w szkole 

Liczba 
oddziałów 

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim 755 24 

 
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie 
Wielkopolskim 

755 24 

2 Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim 757 24 

 
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w 
Gorzowie Wielkopolskim 

755 24 

3 
III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Szafera w Gorzowie 
Wielkopolskim (Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 3 w Gorzowie 
Wielkopolskim) 

252 9 

4 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w 
Gorzowie Wielkopolskim 

720 24 

5 Technikum nr 8 w Gorzowie Wielkopolskim 204 8 

6 Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim  86 13 

 
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 14 im. Ambasadorów Praw 
Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim 

57 7 

 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. Ambasadorów 
Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim) 

29 6 

7 
VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wielkopolskim (Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 16  ) 

      68 4 

8 
Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja 
Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim 

451 
21 

 Technikum nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim 216 10 

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim 235 11 

9 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie 
Wielkopolskim 

700 
26 

 Technikum nr 6 w Gorzowie Wielkopolskim 503 20 

 
VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi w Gorzowie 
Wielkopolskim 

197 
8 

10 
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Starzyńskiego w 
Gorzowie Wielkopolskim 

470 
18 

 Technikum nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim 470 18 

11 
Zespół Szkół Elektrycznych im. Majora Henryka Sucharskiego w 
Gorzowie Wielkopolskim 

1031 
39 
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Technikum nr 7 im. Majora Henryka Sucharskiego w Gorzowie 
Wielkopolskim 

915 
35 

 
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 im. Majora Henryka Sucharskiego w 
Gorzowie Wielkopolskim 

116 
5 

12 
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej – Karamać 
w Gorzowie Wielkopolskim 

569 
 

 Technikum nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim 426  

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim 143  

13 
Zespół Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru w Gorzowie 
Wielkopolskim 

509 
20 

 Technikum nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim 373 15 

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim 136 5 

14 
Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego w 
Gorzowie Wielkopolskim 

480 
18 

 Technikum nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim 305 11 

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim 175 7 

15 Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim 178 11 

 Technikum nr 9 w Gorzowie Wielkopolskim 178 11 

16 
(VII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie 
Wielkopolskim) Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie 
Wielkopolskim  

85 
4 

17 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 (Zespół 
Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim) 

24 
5 

 RAZEM    

 

d. szkoły dla dorosłych i szkoły policealne 

L/p 

 
Nazwa szkoły 

Liczba 
uczniów  
w szkole 

Liczba 
oddziałów 

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim 59 3 

 
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gorzowie 
Wielkopolskim 

59 
3 

 

 

3. KADRA NAUCZYCIELSKA. 

Nauczyciele według poziomu wykształcenia. Kadra pedagogiczna gorzowskich szkół i 
placówek charakteryzuje się wysokim poziomem wykształcenia, największą grupę 
stanowią nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe  
z przygotowaniem pedagogicznym. Strukturę kadry pedagogicznej według kwalifikacji 
przedstawia poniższy wykres, na którym użyto następujących skrótów:  

• dr i mgr z pp – stopień doktora lub doktora habilitowanego, dyplom ukończenia studiów 
magisterskich  
i przygotowanie pedagogiczne  

• dr i mgr bez pp – stopień doktora lub doktora habilitowanego, dyplom ukończenia studiów  
magisterskich bez przygotowania pedagogicznego  
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• w. zaw. i st. I z pp - dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych lub studiów I 
stopnia   
i przygotowanie pedagogiczne 

• w. zaw. i st. I bez pp - dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych lub studiów I 
stopnia  bez przygotowania pedagogicznego 

• pozostałe kwalifikacje  
 

 
    

Struktura zatrudnienia nauczycieli według poziomu wykształcenia w 

roku szkolnym 018/2019 (w przeliczeniu na etaty)   

 

Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego. W celu realizacji zadań 
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły oraz placówki, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Gorzów zatrudniały w roku szkolnym 2018/2019 
2426 nauczycieli w łącznym wymiarze 2133,30 etatu.  

 

 
Struktura zatrudnienia nauczycieli w gorzowskich przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez jst.   

 

  W porównaniu z rokiem szkolnym 2017/2018 nastąpiły zmiany w zakresie struktury 
kadry pedagogicznej ze względu na posiadany stopień awansu zawodowego:  

- wzrost liczby nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego – o 13 osób;  
- zmniejszenie liczby nauczycieli stażystów – o 35 osób;  
- wzrost liczby nauczycieli kontraktowych – o 9 osób;  
- zmniejszenie liczby nauczycieli mianowanych – o 12 osób;  
- wzrost liczby nauczycieli dyplomowanych – o 49 osób.  

 

4. EFEKTYWNOŚĆ NAUCZANIA. 

 

Wyniki egzaminów zewnętrznych w 2019 r. 
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1. Egzamin ósmoklasisty 

Egzamin ósmoklasisty został po raz pierwszy wprowadzony od roku szkolnego 

2018/2019. To egzamin obowiązkowy przeprowadzany  w  formie  pisemnej przez trzy 

kolejne dni.  Każdy  ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów 

obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. W tabeli 

nr 24 podane zostały średnie wyniki (w %) uczniów rozwiązujących na egzaminie 

ósmoklasisty zadania z arkusza standardowego. 

 

   

Polska  woj. lubuskie  Okręg 
Gorzów   

szkoły publiczne  

język polski  63 60,76 60,50 65,27 

matematyka  45 41,69 42,07 47,09 

j. angielski  59 58,40 56,68 62,33 

j. niemiecki   42 40,47 39,49 44,19 

Procentowe średnie wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty w 2019 r 

 

Poniżej średnie wyniki (w %) gorzowskich szkół podstawowych (arkusz standardowy) 
 

Szkoła  

wynik % 
2018/2019 

OKE 

j. polski  matematyka j. angielski j. niemiecki stanin  

SP - 1 
wynik szkoły 47,94 35 43,57 x 

stanin kraju 2 4 3   

SP- 2 
wynik szkoły 74,62 58,24 72,98 42,00 

stanin kraju 8 8 8 8 

SP- 4 
wynik szkoły 59,54 50,02 66,98 51,00 

stanin kraju 4 6 7 7 

SP - 5 
wynik szkoły 70,07 44,92 61,53 27,00 

stanin kraju 7 5 6 3 

SP - 6 
wynik szkoły 61,04 38,58 53,05 23,50 

stanin kraju 5 4 5 2 

SP - 7 
wynik szkoły X x x x 

stanin kraju         

SP - 9 
wynik szkoły 74,61 48,11 65,50 52,25 

stanin kraju 8 6 7 7 

SP - 10 
wynik szkoły 66,25 35,09 56,76 x 

stanin kraju 6 4 5   

SP - 11 
wynik szkoły 60,00 38,95 54,38 57,00 

stanin kraju 4 4 5 7 

SP - 12 
wynik szkoły 63,18 46,68 75,00 36,16 

stanin kraju 5 6 8 5 

SP - 13 wynik szkoły 62,86 46,42 58,12 44,75 
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stanin kraju 5 6 6 6 

SP - 14 
wynik szkoły 41 46,62 38,25 x 

stanin kraju 1 6 3   

SP - 15 
wynik szkoły 72,42 58,97 82,24 53,10 

stanin kraju 7 8 7 7 

SP - 16 
wynik szkoły 68,12 39,45 53,79 100 

stanin kraju 6 4 5 9 

SP -17 
wynik szkoły 65,12 43,70 58,49 71,00 

stanin kraju 6 4 5 9 

SP - 20 
wynik szkoły 70,57 48,83 63,72 X 

stanin kraju 8 6 6   

SP - 21 
wynik szkoły 71,97 55,85 70,47 X 

stanin kraju         

SPMS 
wynik szkoły 66,2 50,72 62,14 57,00 

stanin kraju 6 5 6 7 

SP dla 
DOR. 

wynik szkoły 19,67 14,51 11,67 x 

stanin kraju 1 1 1   

woj. lubuskie 60,76 41,69 58,40 40,47 

okręg 60,50 42,07 56,68 39,49 

kraj 63 45,00 59,00 42,00 

Gorzów Wielkopolski 65,27 47,09 62,33 44,19 

Procentowe średnie wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty szkół podstawowych 

w 2019 r. 

 

Wnioski.  
Egzamin ósmoklasisty. W 2019 roku w Gorzowie do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 
1055 uczniów. Wśród nich 972 rozwiązywało zadania z zestawu standardowego, a  81 
z zestawu dostosowanego:   

a. 1 dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,   
b. 2 dla uczniów słabowidzących,   
c. 1 dla uczniów niedowidzących,   
d. 5 dla uczniów słabosłyszących, 
e. 11 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,   
f. 8 dla uczniów cudzoziemców, 
g. 53 dla uczniów z dysleksją rozwojową. 

Wśród zdających około 5,02 % miało stwierdzoną dysleksję rozwojową. Laureaci 
konkursów przedmiotowych zostali zwolnieni z 20 egzaminów, w tym:   

a. 12 uczniów z języka polskiego,    
b. 5 uczniów z matematyki,     
c.  2 uczniów z języka angielskiego, 
d. 1 uczeń z języka niemieckiego.  

Średnie wyniki procentowe uzyskane ze wszystkich przedmiotów: język polski, 
matematyka, wybrany język nowożytny były wyższe od średnich wyników procentowych 
uzyskanych w kraju, województwie i okręgu. 

 
2.  Egzamin gimnazjalny  
 Egzamin gimnazjalny, który przeprowadzony był w kwietniu 2019 r. składał się z trzech 
części:  
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a. część I – humanistyczna – zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z 
języka polskiego,  

b. część II - matematyczno – przyrodnicza – zadania z zakresu biologii, chemii, fizyki 
i geografii oraz z matematyki,  

c. część III – zadania z wybranego języka obcego nowożytnego – na poziomie tylko 
podstawowym lub podstawowym i rozszerzonym.  

W tabeli nr 26 podane zostały średnie wyniki (w %) uczniów rozwiązujących na egzaminie 
gimnazjalnym zadania z arkusza standardowego.    
 

   

Polska  woj. lubuskie  Okręg 
Gorzów   

szkoły publiczne  

historia i wos  59 56,75 57,28 58,64 

język polski  63 61,02 60,64 62,88 

przedmioty 
przyrodnicze  

49 47,45 48,08 49,81 

matematyka  43 39,10 40,15 42,16 

j. angielski - p. podst.  68 66,48 66,37 71,44 

j. niemiecki - p. 
podst.  

68 54,39 50,77 51,96 

j. angielski - p. 
rozszerz.  

53 53,80 51,59 54,95 

j. niemiecki - p. 
rozszerz. 

68 38,56 38,10 46,92 

Procentowe średnie wyniki uczniów z egzaminu gimnazjalnego w 2019 r.    

 
Poniżej średnie wyniki (w %) gorzowskich gimnazjów ( arkusz standardowy) 
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G-3 
wynik 
szkoły % 

58,28 56,72 36.79 42,17 69,26 53,83 36,17 0 0 

 

stanin 
kraju 

4 5 4 3 6  3 0 0 

G-4 
wynik 
szkoły % 

48,84 48,28 26,16 37,04 79,27 52,91 37,73 0 0 

 

stanin 
kraju 

2 2 2 2 7  3 0 0 

G-6 
wynik 
szkoły % 

63,97 51,28 42,49 46,26 67,38 51,42 33,9 14,8 0 

 

stanin 
kraju 

5 3 6 5 5  2 0 0 

G-7 
wynik 
szkoły % 

66,45 58,99 47,21 52,47 73,61 60,85 72,33 75,75 54 

 

stanin 
kraju 

6 6 6 6 6  8   
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G-9 
wynik 
szkoły % 

68,51 69,35 51,95 59,43 80,91 66,97 79,35 61,14 0 

 

stanin 
kraju 

7 8 7 8 7  8  0 

G-12 
wynik 
szkoły % 

54,8 50,66 30,24 40,30 57,71 37,40 43 0 0 

 

stanin 
kraju 

3 3 3 3 4  4 0 0 

G-13 
wynik 
szkoły % 

65,87 57,86 46,42 49,51 76,69 59,14 0 0 0 

 

stanin 
kraju 

6 5 6 6 7  0 0 0 

G-16 
wynik 
szkoły % 

61,3 54,36 33,34 46,22 68,28 46,82 43 19,33 0 

 

stanin 
kraju 

5 4 4 5 6  4   

G-20 
wynik 
szkoły % 

68,09 60,29 45,91 53,24 72,92 54,22 93,00 0 0 

 

stanin 
kraju 

7 6 6 7 6  9 0 0 

G-21 
wynik 
szkoły % 

60,17 55,66 36,15 46,71 63,99 45,69 69,6 95,00 0 

 

stanin 
kraju 

6 4 4 5 5  8 0 0 

G 
Sport
. nr 1 

wynik 
szkoły % 

62,13 62,07 45,28 51,63 68,26 50,24 0 0 0 

 

stanin 
kraju 

5 6 6 6 6  0 0 0 

G 
Sport
. nr 2 

 
wynik 
szkoły % 

52,00 48,85 26,62 37,62 53,22 34,22 27,14 0 0 

 

stanin 
kraju 

3 2 2 2 3  1   

G 19 

wynik 
szkoły % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

stanin 
kraju 

         

G dla 
Doro
słych 

wynik 

szkoły % 29,3 35,17 16,87 30,62 37,21 13,49 0 0 0 

stanin 

kraju 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

woj. lubuskie 61,02 56,75 39,10 47,45 66,48 53,80 54,39 38,56 58,80 

okręg 60,64 57,28 40,15 48,08 66,37 51,59 50,77 38,10 85,31 

kraj 63 59 43 49 68 53 68 43 72 

Gorzów 
Wielkopolski   

62,88 58,64 42,16 49,81 71,44 54,95 51,96 46,92 54,00 

Procentowe średnie wyniki gorzowskich gimnazjów w 2019 r 
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Wnioski  
W 2019 roku w Gorzowie do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 939 uczniów (o 980 
mniej niż  
w roku 2018). Wśród nich 878 uczniów rozwiązywało zadania z zestawu standardowego,  
a  57 uczniów z zestawu dostosowanego:   

a. 1 dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,   
b. 4 dla uczniów słabowidzących,   
c. 2 dla uczniów słabo słyszących,   
d. 3  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,   
e. 1  dla uczniów ze sprzężeniami, 
f. 4 dla uczniów cudzoziemców, 
g. 42 dla uczniów z dysleksją rozwojową. 

Wśród zdających około 4,47 % miało stwierdzoną dysleksję rozwojową.  
Laureaci konkursów przedmiotowych zostali zwolnieni z 4 egzaminów, w tym:   

a. 1 uczeń z części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,   
b. 3 uczniów z części humanistycznej z zakresu języka polskiego.    

Średnie wyniki procentowe uzyskane z przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego 
na poziomie podstawowym i rozszerzonym, języka niemieckiego na poziomie 
rozszerzonym były wyższe od średnich wyników procentowych uzyskanych w kraju, 
województwie i okręgu.  
Średnie wyniki procentowe uzyskane z języka polskiego, historii i wiedzy o 
społeczeństwie są wyższe od średnich  wyników procentowych uzyskanych w 
województwie lubuskim i okręgu. 
Niski średni wynik procentowy uzyskali gorzowscy gimnazjaliści z matematyki, jednak jest 
to wynik wyższy od średnich wyników województwa i okręgu.  
  
3.  Egzamin maturalny  

 Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli szkołę w 2019 roku, w maju 
przystąpili  
do egzaminu maturalnego obowiązkowo:  

- w części ustnej z języka polskiego i wybranego języka obcego nowożytnego,  
- w części pisemnej z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego 
nowożytnego oraz wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w 
przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub 
dwujęzycznym. 

Absolwenci mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż 5 przedmiotów 
dodatkowych na poziomie rozszerzonym. 
 
zdawalność egzaminu maturalnego ogółem  

  
  

tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili 
do wszystkich egzaminów obowiązkowych  

Polska woj. lubuskie Gorzów 

liczba zdających  247 230 5589 1076 

absolwenci, którzy zdali egzamin (w 
%)  

80,5 79,53 82,44 

Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju, woj. lubuskim i Gorzowie 
Wielkopolskim;  
zdawalność egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na poziomie 
podstawowym  
  

przedmiot  zdający po raz pierwszy  
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Polska  woj. lubuskie  Gorzów 

język polski zdało w %  95 95 98,78 

średni wynik w %  51 50,34 56,67 

matematyka  

przystąpiło   5653  

zdało w %  86 85 89,25 

wynik w %  58 56,34 55,43 

język angielski  

przystąpiło   4746  

zdało w %  94 94 95,03 

wynik w %  80 72,93 67,43 

język niemiecki  

przystąpiło   873  

zdało w %  90 92 89,29 

wynik w %  58 58,36 58,49 

język francuski  przystąpiło   8  

zdało w %  98 88 100 

wynik w %  86 70,00 86,00 

język rosyjski  
  

przystąpiło   10  

zdało w %  94 80 100 

wynik w %  64 69,00 38 

język hiszpański  

przystąpiło   2  

zdało w %  97 100 100 

wynik w %  82 81,00 75 

Parametry statystyczne egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych 

zdawanych na poziomie podstawowym  

    

zdawalność ustnego egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na 

poziomie podstawowym w Gorzowie Wielkopolskim 

 

  
Przedmiot  

Razem LO Technikum 

zdało w %  
średni 
wynik w %  

zdało w %  
średni 
wynik w %  

zdało w % 
średni  
wynik w %  

język polski 98,97 64,41 100 73,88 98,25 57,79 

język angielski  97,04 65,02 98,41 71,30 96,09 60,63 

język 
niemiecki 

92,86 59,88 71,43 56,44 99,21 55,90 

język rosyjski  0 0 0 0 0 0 

język francuski  100 93,3 100 93,3 0 0 

język francuski  0 0 0 0 0 0 

język 
hiszpański  

100 75 28,57 21,43 0 0 

język włoski  0 0 0 0 0 0 

 

zdawalność pisemnego egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na 

poziomie podstawowym w Gorzowie Wielkopolskim 

  Razem LO Technikum 
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Przedmiot  
zdało w %  

średni 
wynik w 
%  

zdało w 
%  

średni 
wynik w 
%  

zdało w %  
średni 
wynik w %  

język polski 98,59 48,93 99,75 53,52 97,78 45,72 

język angielski 93,01 69,84 94,96 76,45 91,65 65,21 

język niemiecki 85,72 57,09 83,33 63,78 87,31 52,62 

język rosyjski 100,00 38,00 100,00 38,00 0,00 0,00 

język francuski 100,00 86,00 100,00 86,00 0,00 0,00 

język hiszpański 100,00 55,00 28,57 15,71 0,00 0,00 

język włoski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

matematyka 89,25 55,43 92,01 60,71 87,32 51,73 

 

Wnioski   

Ogólna zdawalność egzaminu maturalnego w Gorzowie była wyższa od zdawalności w 

województwie lubuskim o około 3 punkty procentowe oraz o około 2 punkty procentowe 

w kraju.  

Zdawalność egzaminu z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie 

podstawowym w Gorzowie Wielkopolskim w stosunku do zdawalności w kraju była 

wyższa z matematyki – o ponad 3 punkty procentowe, języka polskiego - o około 4 punkty 

procentowe, z języka angielskiego – o 1 punkt procentowy, z języka francuskiego – o 12  

punktów procentowych, z języka rosyjskiego – o 6 punktów procentowych, z języka 

hiszpańskiego – o 3 punkty procentowe, natomiast niższa była tylko z języka 

niemieckiego – o około 1 punkt procentowy. 

Średnie wyniki egzaminu z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie 

podstawowym są wyższe w Gorzowie Wielkopolskim od średnich wyników w kraju tyko z 

języka polskiego o około 6 punktów procentowych. Porównywalne wyniki uczniowie 

Gorzowskich szkół osiągnęli z języka niemieckiego oraz języka francuskiego, natomiast 

średnie wyniki egzaminu były niższe z: matematyki o około 3 punkty procentowe, z języka 

angielskiego o około 13 punktów procentowych, z języka rosyjskiego o 26 punktów 

procentowych oraz z języka hiszpańskiego o 7 punktów procentowych. 

4. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w dwóch 

sesjach:  

- sesja 1 – styczeń – luty 2019 r.  

- sesja 2 – czerwiec – lipiec 2019 r.  

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z egzaminów w 

poszczególnych kwalifikacjach obowiązujących w danym zawodzie. Uzyskanie 

pozytywnego wyniku ze wszystkich części umożliwia otrzymanie tytułu zawodowego.   

 

  

  

zdawalność w %  

sesja 1  sesja 2  
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woj. lubuskie  73,7 71,8 

okręg 75,6 74 

Gorzów Wielkopolski 80,4 71,02 

   Zdawalność egzaminów zawodowych 

  

a. zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – technika 

 

Nazwa 
szkoły 

Nr 
kwalifik. 

Nazwa kwalifikacji Zawód 

Przystąpili 
do 
egzaminu 
(liczba) 

Zdali 
egzamin 
(liczba) 

Zdawalność 
% 
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B.18 
Wykonywanie 
robót murarskich i 
tynkarskich 

Technik 
budownictwa 

19 17 89,47% 

B.33 

Organizacja i 
kontrolowanie 
robót 
budowlanych 

Technik 
budownictwa 

20 18 90,00% 

M.18 

Diagnozowanie i 
naprawa 
podzespołów i 
zespołów 
pojazdów 
samochodowych 

Technik pojazdów 
samochodowych 

19 19 100,00% 

M.12 

Diagnozowanie 
oraz naprawa 
elektrycznych i 
elektronicznych 
układów pojazdów 
samochodowych 

Technik pojazdów 
samochodowych 

19 18 94,74% 

B.30 

Sporządzanie 
kosztorysów oraz 
przygotowywanie 
dokumentacji 
przetargowej 

Technik 
budownictwa 

21 16 76,19% 

M.42 

Organizacja i 
prowadzenie 
procesu obsługi 
pojazdów 
samochodowych 

Technik pojazdów 
samochodowych 

20 20 100,00% 

Z
e
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A.23 
Projektowanie 
fryzur 

Technik usług 
fryzjerskich 

12 11 91,70% 

A.55 
Drukowanie 
cyfrowe 

Technik 
cyfrowych 
procesów 
graficznych 

15 15 100,00% 
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A.49. 

Organizacja 
procesów 
wytwarzania 
wyrobów 
odzieżowych 

Technik 
technologii 
odzieży 

9 5 55,60% 

A.19. 
Wykonywanie 
zabiegów 
fryzjerskich 

Technik usług 
fryzjerskich 

14 14 100,00% 

A.25. 

Wykonywanie i 
realizacja 
projektów 
multimedialnych 

Technik 
cyfrowych 
procesów 
graficznych 

11 8 72,70% 

A.71. 

Projektowanie i 
wytwarzanie 
wyrobów 
odzieżowych 

Technik 
przemysłu mody 

3 3 100,00% 
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AU.35 

Planowanie i 
prowadzenie 
działalności w 
organizacji 

Technik 
ekonomista 

32 31 96,87% 

A.18 
Prowadzenie 
sprzedaży 

Technik 
handlowiec 

17 15 88,24% 

A.26 
Sprzedaż 
produktów i usług 
reklamowych 

Technik 
organizacji 
reklamy 

21 18 85,71% 

Z
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T.06 
Sporządzanie 

potraw i napojów 

Technik żywienia 
i usług 

gastronomicznych 
63 59 93,65% 

T.15 
Organizacja 

żywienia i usług 
gastronomicznych 

Technik żywienia 
i usług 

gastronomicznych 
56 46 82,14% 

T.11 
Planowanie i 

realizacja usług w 
recepcji 

Technik 
hotelarstwa 

22 17 77,27% 

T.12 

Obsługa gości w 
obiekcie 

świadczącym 
usługi hotelarskie 

Technik 
hotelarstwa 

26 26 100,00% 
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e
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ł 
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g
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d
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z
y
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R.5 

Zakładanie i 
prowadzenie 
upraw 
ogrodniczych 

Technik ogrodnik 9 7 78,00% 

R.21 

Projektowanie, 
urządzanie i 
pielęgnacja 
roślinnych 
obiektów 
architektury 
krajobrazu 

Technik 
architektury 
krajobrazu 

11 11 100,00% 
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R.10 

Wykonywanie 
czynności 
pomocniczych z 
zakresu usług 
weterynaryjnych 

Technik 
weterynarii 

20 14 70,00% 
Z

e
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ł 
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ó

ł 
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le
k
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y
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y
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E.03 
Montaż urządzeń i 
systemów 
mechatronicznych. 

Technik 
mechatronik 

31 31 100,00% 

E.14 

Tworzenie 
aplikacji 
internetowych i 
baz danych oraz 
administrowanie 
bazami 

Technik 
informatyk 

37 29 78,38% 

E.15 

 Uruchamianie 
oraz utrzymanie 
terminali i 
przyłączy 
abonenckich 

Technik 
teleinformatyk 

8 8 100,00% 

E.16 
Montaż i 
eksploatacja sieci 
rozległych 

Technik 
teleinformatyk 

12 6 50,00% 

E.19 

Projektowanie i 
programowanie 
urządzeń i 
systemów 
mechatronicznych 

Technik 
mechatronik 

27 20 74,07% 

E.20 
Eksploatacja 
urządzeń 
elektronicznych 

Technik elektronik 25 20 80,00% 

E.23 

Eksploatacja 
instalacji i 
urządzeń do 
wytwarzania i 
przesyłania 
energii 
elektrycznej 

Technik 
energetyk 

6 3 50,00% 

E.24 

 Eksploatacja 
maszyn, urządzeń 
i instalacji 
elektrycznych 

Technik elektryk 24 4 16,67% 

B.22 

Eksploatacja 
urządzeń i 
systemów 
energetyki 
odnawialnej 

Technik urządzeń 
i systemów 
energetyki 
odnawialnej 

14 9 64,29% 

E.06 
Wykonywanie 
instalacji urządzeń 
elektronicznych 

Technik elektronik 16 15 93,75% 
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E.07 

Montaż i 
konserwacja 
maszyn i urządzeń 
elektrycznych. 

Technik elektryk 23 7 30,43% 

E.13 

Projektowanie 
lokalnych sieci 
komputerowych i 
administrowanie 
sieciami 

Technik 
informatyk 

46 41 89,13% 

E.13 

 Projektowanie 
lokalnych sieci 
komputerowych i 
administrowanie 
sieciami 

Technik 
teleinformatyk 

8 8 100,00% 

E.18 

Eksploatacja 
urządzeń i 
systemów 
mechatronicznych 

Technik 
mechatronik 

31 31 100,00% 

E.22 

Eksploatacja 
instalacji i 
urządzeń do 
wytwarzania i 
przesyłania 
energii cieplnej 

Technik 
energetyk 

6 5 83,33% 

B.21 

Montaż urządzeń i 
systemów 
energetyki 
odnawialnej 

Technik urządzeń 
i systemów 
energetyki 
odnawialnej 

23 23 100,00% 

Z
e
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RL.08 
Ocena stanu 
środowiska 

Technik ochrony 
środowiska 

21 20 95,0% 

AU.59 

Przygotowywanie 
sprzętu, 
odczynników 
chemicznych i 
próbek do badań 
analitycznych 

Technik analityk 26 6 23,00% 

E.13 

Projektowanie 
lokalnych sieci 
komputerowych i 
administrowanie 
sieciami 

Technik 
informatyk 

37 24 64,00% 

Z
e

s
p

ó
ł 
S

z
k
ó

ł 
n

r 

1
2
 

T.11 
Planowanie i 
realizacja usług w 
recepcji 

Technik 
hotelarstwa 

14 11 79,00% 

T.12 

Obsługa gości w 
obiekcie 
świadczącym 
usługi hotelarskie 

Technik 
hotelarstwa 

15 11 73,00% 
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T.13 

Planowanie i 
realizacja imprez i 
usług 
turystycznych 

Technik obsługi 
turystycznej 

11 11 100,00% 

T.14 

Prowadzenie 
informacji 
turystycznej oraz 
sprzedaż usług 
turystycznych 

Technik obsługi 
turystycznej 

8 8 100,00% 

Z
e
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p

ó
ł 
S
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k
ó
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e
c
h
a

n
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M.19 
Użytkowanie 
obrabiarek 
skrawających 

Technik mechanik 15 12 80,00% 

M.44 

Organizacja i 
nadzorowanie 
procesów 
produkcji maszyn i 
urządzeń 

Technik mechanik 20 13 65,00% 

A.28 
Organizacja i 
nadzorowanie 
transportu 

Technik spedytor 15 13 86,67% 

A.29 
Obsługa klientów i 
kontrahentów 

Technik spedytor 21 20 95,24% 

AU.22 
Obsługa 
Magazynów 

Technik logistyk 31 31 100,00% 

A.30 

 Organizacja i 
monitorowanie 
przepływu 
zasobów i 
informacji w 
procesach 
produkcji, 
dystrybucji i 
magazynowania 

Technik logistyk 6 5 83,33% 

A.31 

Zarządzanie 
środkami 
technicznymi 
podczas realizacji 
procesów 
transportowych 

Technik logistyk 26 23 88,46% 

A.32 

Organizacja i 
monitorowanie 
przepływu 
zasobów i 
informacji w 
jednostkach 
organizacyjnych 

Technik logistyk 28 28 100,00% 

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w technikach   
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a. zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – ZSZ/SB 

Nazwa 
szkoły 

Nr 
kwalifika
cji 

Nazwa 
kwalifikacji 

Zawód 

Przystąp
ili do 
egzamin
u 
(liczba) 

Zdali 
egzami
n 
(liczba) 

Zdawalno
ść % 

Z
e

s
p

ó
ł 
S

z
k
ó

ł 
B

u
d

o
w
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n

y
c
h

 

i 
S
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m

o
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h
o

d
o

w
y
c
h
 

M.18 

Diagnozowani
e i naprawa 
podzespołów i 
zespołów 
pojazdów 
samochodow
ych 

Mechanik 
pojazdów 
samochodowy
ch 

13 11 84,62% 

B.06 

Wykonywanie 
robót 
malarsko-
tapeciarskich 

Monter 
zabudowy i 
robót 
wykończeniow
ych w 
budownictwie 

15 13 86,67% 

B.07 

Wykonywanie 
robót 
posadzkarsko
-
okładzinowyc
h 

Monter 
zabudowy i 
robót 
wykończeniow
ych w 
budownictwie 

14 14 100,00% 

M.12 

Diagnozowani
e oraz 
naprawa 
elektrycznych 
i 
elektronicznyc
h układów 
pojazdów 
samochodow
ych 

Elektromechan
ik pojazdów 
samochodowy
ch 

6 6 100,00% 

A.69 

Eksploatacja 
środków 
transportu 
drogowego 

Kierowca 
mechanik 

8 3 37,50% 

Z
e
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ł 
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k
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y
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n
y
c
h
 

E.06 

Wykonywanie 
instalacji 
urządzeń 
elektronicznyc
h 

Monter-
elektronik 

8 5 62,50% 

E.07 

Montaż i 
konserwacja 
maszyn i 
urządzeń 
elektrycznych. 

Elektromechan
ik 

12 1 8,33% 
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T.04 
Produkcja 
wyrobów 
cukierniczych 

Cukiernik 5 5 100% 

T.06 
Sporządzanie 
potraw i 
napojów 

Kucharz 22 22 100% 

Zespół Szkół 
Odzieżowyc

h 

A.18. 
Prowadzenie 
sprzedaży 

Sprzedawca 10 9 90,00% 

R.5. 

Zakładanie i 
prowadzenie 
upraw 
ogrodniczych 

Ogrodnik 1 1 100,00% 

T.6 
Sporządzanie 
potraw i 
napojów 

Kucharz 2 2 100,00% 

A.19. 
Wykonywanie 
zabiegów 
fryzjerskich 

Fryzjer 8 8 100,00% 

Zespół Szkół 
Specjalnych  
nr 14 

T.6 
Sporządzanie 
potraw i 
napojów 

Kucharz 5 5 100,00% 

Zespół Szkół 
Mechaniczny
ch 

M.17 

Montaż i 
obsługa 
maszyn i 
urządzeń. 

Mechanik 
monter maszyn 
i urządzeń 

5 4 80,00% 

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zsz/sb  

 

b. zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – CKZ 

Nazwa 
szkoły 

Nr 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji Zawód 

Przystąpili 
do 

egzaminu 
(liczba) 

Zdali 
egzamin 
(liczba) 

Zdawalność 
% 

C
e
n

tr
u

m
 K

s
z
ta

łc
e
n

ia
 Z

a
w

o
d

o
w

e
g

o
 

M.44 

Organizacja i 
nadzorowanie 
procesów 
produkcyjnych maszyn 
i urządzeń 

Technik 
mechanik 

6 6 100,00% 

M.17 
Montaż i obsługa 
maszyn i urządzeń 

Mechanik - 
monter maszyn 
i urządzeń 

         4 4 100,00% 

M.19 
Użytkowanie 
obrabiarek 
skrawających 

Operator 
obrabiarek 
skrawających 

7 7 100,00% 

E.7 
Montaż i konserwacja 
maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

  
18 13 72,20% 

E.8 
Montaż i konserwacja 
instalacji elektrycznych 

  
8 7 87,50% 
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E.24 
Eksploatacja maszyn, 
urządzeń i instalacji 
elektrycznych 

  
11 10 90,00% 

A.65 
Rozliczenie 
wynagrodzeń i danin 
publicznych 

  
11 11 100,00% 

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ckz  

 

Zdawalność kwalifikacji w zawodzie jest bardzo zróżnicowana w gorzowskich 

samorządowych szkołach ponadpodstawowych kształcących w zawodzie. Są 

kwalifikacje, w których zdawalność jest na poziomie 100%, jak w przypadku kwalifikacji: 

M.18., M.42., B.07., M.12. w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych, w Zespole 

Szkół Odzieżowych: A.55., A.19., A.71., R.5., T.6., kwalifikacje E.03., E.15., E.13., E.18., 

B.21. w Zespole Szkół Elektrycznych, T.04., T.06. oraz T.12 

w Zespole Szkół Gastronomicznych, R.21. w Zespole Szkół Ogrodniczych, T.13., T.14. 

w Zespole Szkół nr 12, AU.22., A.32. w Zespole Szkół Mechanicznych, T.6. w Zespole 

Szkół Specjalnych nr 14. W Centrum Kształcenia Zawodowego zdawalność egzaminów 

zawodowych na poziomie 100 % była na kwalifikacji A.65., M.44., M.17., M.19., A.65. 

Występują również kwalifikacje, których zdawalność jest poniżej 30%. Są to kwalifikacje 
AU.59. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ze zdawalnością 23% oraz 
E.07. w Zespole Szkół Elektrycznych ze zdawalnością – 8,33%. Zdawalność w 
gorzowskich szkołach kształcących w zawodzie jest nieznacznie niższa niż zdawalność 
w Okręgu ale porównywalna ze zdawalnością w województwie lubuskim. Wśród 
większych miast Okręgu Gorzów – w sesji styczeń – luty na tle większych miast Okręgu 
wypadł lepiej niż Koszalin i Leszno ale gorzej niż Kalisz, Konin, Piła, Poznań, Szczecin 
oraz Zielona Góra. Natomiast w sesji czerwiec - lipiec wyniki gorzowskich szkół 
kształcących w zawodzie były lepsze niż w Koszalinie, Koninie, Kaliszu, Lesznie i 
Poznaniu, zbliżone do Piły, Szczecina oraz nieznacznie wyższe niż w Zielonej Górze.  

 

5. INWESTYCJE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. 

Poniżej przedstawiono zestawienie wartości inwestycji zrealizowanych w placówkach 

oświatowych w ostatnich 3 latach. Wartość inwestycji oświatowych ma tendencję 

wzrostową, w roku 2017 wynosiła 7,8 mln zł, w 2018 – 11 mln zł, a w 2019: 14,9 mln 

złotych. W 2019 roku niemal podwojono wartość inwestycji oświatowych w stosunku do 

roku 2017. 

Inwestycje w placówkach 
oświatowych w poszczególnych 
latach 

2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Plan (zł) 11 849 462,00 36 942 726,00 25 696 238,00 

Realizacja (zł) 7 813 387,69 11 038 095,60 14 939 774,56 

Realizacja (%) 66% 30% 58% 
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wzrost/spadek wartości 
zrealizowanych zadań 
inwestycyjnych w stosunku  
do roku poprzedniego  

4 627 815,34 3 224 707,91 3 901 678,96 

 

Największą grupę inwestycji oświatowych stanowią termomodernizacje budynków na 

łączną kwotę ponad 5 mln złotych, obejmującą termomodernizację Zespołu Szkół 

Budowlanych i Samochodowych (4,77 mln zł), w ramach której zrealizowano ocieplenie 

ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian w gruncie, docieplenie stropodachu, częściową 

wymianę okien i drzwi, wymianę instalacji c.o. – (demontażu istniejącej instalacji i 

montażu nowej), montaż instalacji wentylacji na sali gimnastycznej (centrala wentylacyjna 

nawiewno – wywiewna), docieplenie i wymianę podłogi w auli i sali gimnastycznej, 

wymianę istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne typu LED i montaż 7 

budek/skrzynek lęgowych dla ptaków oraz pozostałe 0,26 mln złotych wydatkowane na 

dokumentację projektową termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola 

Miejskiego nr 11 i sporządzenie audytów energetycznych. 

W 2019 roku zainwestowano ponad 4 mln złotych w nowopowstającą infrastrukturę 

oświatową, tj. 2,5 mln zł przeznaczono na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 20, 1,2 mln 

zł wydatkowano na kontynuację budowy sali konferencyjnej wraz z zapleczem 

technicznym oraz pomieszczeniami magazynowymi przy Zespole Szkół 

Gastronomicznych, rozpoczęto realizacja prac budowlanych dotyczących Centrum 

Edukacji Zawodowej oraz zaktualizowano program funkcjonalno – użytkowy budowy 

przedszkola miejskiego wraz z oddziałem żłobka na Osiedlu Europejskim. 

Kolejną dużą grupę inwestycji zrealizowanych w 2019 roku stanowią adaptacje szkół i 

placówek do bieżących potrzeb. Na ten cel wydatkowano łącznie 2,6 mln złotych. Za 

ponad 1 mln zł zrealizowano modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 7 

dostosowując go potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3. Dostosowanie 

placówek oświatowych (szkół ponadpodstawowych) do potrzeb reformy oświaty, tj. do 

potrzeb przyjęcia podwójnego rocznika klas pierwszych kosztowało 0,6 mln zł i 

dotyczyło Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespołu Szkół Budowlanych i 

Samochodowych, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 i Centrum Kształcenia Zawodowego.  Kwotę 0,5 mln zł 

wydatkowano na adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 21 na potrzeby dzieci 

z przedszkola Miejskiego nr 30, a pozostałą kwotę 0,5 mln zł przeznaczono na zmianę 

sposobu użytkowania budynku przy ul. Małyszyńskiej, wykonanie iluminacji świetlnej 

budynku IV Liceum Ogólnokształcącego oraz na sporządzenie dokumentacji 

projektowej montażu windy przy Zespole Szkół Specjalnych nr 14.  

Na infrastrukturę sportową wydatkowano ok. 1,5 mln złotych realizując 11 

następujących zadań inwestycyjnych o wskazanej wartości: 

Budowa boiska sportowego przy IV Liceum 
Ogólnokształcącym,  
ul. Kosynierów Gdyńskich 8 

418 908,77 

Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 
przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Dąbrowskiego 
23 

280 535,00 
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Boisko stacjonarne dla dzieci przedszkolnych przy 
Przedszkolu Miejskim 
 nr 3, ul. Słoneczna 11 

129 366,58 

Plac zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 14,  
ul. Kasprowicza 10 

119 549,85 

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu 
Miejskim nr 2, ul. Drzymały 26A 

99 636,80 

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 7, ul. Estkowskiego 
3 

93 567,50 

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 6,  
 ul. Gwieździsta14 

84 878,00 

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 2,  
 ul. Zamenhofa 2a 

80 573,00 

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu 
Szkół nr 12, ul. Śląska 20 

78 728,00 

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. 
Czereśniowa 4e 

59 171,00 

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Dunikowskiego 
5 

32 111,00 

 

 

0,4 mln zł Miasto zainwestowało w zmiany źródeł zasilania cieplnego obiektów 

oświatowych ogrzewanych węglem. Pełen zakres prac zrealizowano w Miejskim 

Przedszkolu Integracyjnym nr 27 – placówka jest obecnie ogrzewana gazem. W Zespole 

Szkół Ekonomicznych rozpoczęto realizację robót budowlanych. Sporządzono również  

dokumentację wymiany pieców i instalacji dla Przedszkola Miejskiego nr 16 oraz Szkoły 

Podstawowej nr 12. 

W ramach wydatków inwestycyjnych gorzowskie jednostki oświatowe otrzymały 

nowoczesne wyposażenie pracowni na łączną kwotę 1,4 mln zł, w tym pracowni 

zawodowych w ramach projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0” oraz pracowni 

dydaktycznych w ramach projektów „Twórcze przedszkolaki” i „Inżynierowie w 

przedszkolu”.  

 

 

6. PROMOCJA I WSPIERANIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. 

W roku szkolnym 2019/2020 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, realizowały 

współpracę z wieloma podmiotami w ramach praktyk zawodowych oraz zajęć 

praktycznych, w tym: Technikum nr 8 – 9 hoteli, 16 biur podróży, Zespół Szkół 

Budowlanych – 33 podmioty gospodarcze z obszaru budowlanego oraz mechaniki 

pojazdów, Zespół Szkół Ekonomicznych – 39 podmiotów, w tym: Izba Administracji 

Skarbowej, ZUS, urzędy miast (m.in. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego), banki, 

przedsiębiorstwa handlowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, przedsiębiorstwa usługowe, 

biura finansowo – rachunkowe, Zespół Szkół Elektrycznych – 25 podmiotów 
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gospodarczych oraz dwa stowarzyszenia (Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 

Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich), Zespół Szkół Gastronomicznych – 

38 podmiotów gospodarczych, takich jak: cukiernie, piekarnie, zakłady gastronomiczne 

oraz hotele, Zespół Szkół Mechanicznych – 45 podmiotów branży mechanicznej, 

logistycznej i spedycyjnej, Zespół Szkół Odzieżowych – 65 zakładów pracy z branż: 

spożywczej, motoryzacyjnej, odzieżowej, fotograficznej, fryzjerskiej, stolarskiej, 

elektrycznej,  ślusarskiej i handlowej, Zespół Szkół Ogrodniczych – uczniowie kształcący 

się w zawodzie ogrodnik oraz technik architektury krajobrazu praktyki zawodowe realizują 

w szkole, natomiast uczniowie kształcący się w zawodzie technik weterynarz realizują 

praktyczną naukę zawodu z lecznicy dla zwierząt, schronisku „Azyl” oraz lecznicy 

weterynaryjnej w Strzelcach Krajeńskich,  Zespół Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących – 44 podmioty, w tym: przedsiębiorstwa, 4 urzędy gmin, 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim, 

Nadleśnictwo Kłodawa, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie 

Wielkopolskim Sp. z o.o., Lubuski Oddział Regionalny ARiMR w Zielonej Górze.  Warto 

podkreślić, że oprócz organizacji praktyk i zajęć praktycznych, szkoły współpracują z 

instytucjami i podmiotami gospodarczymi, przygotowując dla młodzieży szkolenia, 

wycieczki edukacyjne,  warsztaty i konferencje. 

Ponadto, do potrzeb kandydatów oraz lokalnego rynku pracy co roku dostosowana jest 

oferta kształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim. W roku 

szkolnym 2019/2020 uruchomiono 6 kursów kwalifikacyjnych: AU.36 - prowadzenie 

rachunkowości - technik rachunkowości, AU.65 - rozliczenie wynagrodzeń i danin 

publicznych - technik rachunkowości, MG.17 - montaż i obsługa maszyn i urządzeń – 

mechanik - monter maszyn i urządzeń, MG.19 - użytkowanie obrabiarek skrawających - 

operator obrabiarek skrawających, EE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja 

urządzeń i systemów mechatronicznych  - mechatronik, EE.05 - montaż, uruchamianie i 

konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych – elektryk. Oferta kształcenia na 

Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych przygotowywana jest nie tylko w oparciu o 

możliwości techniczne – wyposażenie pracowni ale przede wszystkim w oparciu o 

sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy, a mianowicie barometry zawodów (zawody 

deficytowe, nadwyżkowe i równoważne) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w 

sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325), doradztwo zawodowe 

realizowane jest na wszystkich etapach kształcenia - w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych oraz szkołach 

ponadpodstawowych. Treści programowe realizowane na zajęciach są zgodne z 

treściami programowymi zawartymi w rozporządzeniu. W ramach realizowanego 

szkolnego doradztwa zawodowego dokonywana była diagnoza potrzeb i możliwości 

uczniów, udzielane były indywidualne i grupowe porady. Szkoły organizowały liczne 

wycieczki zawodoznawcze do regionalnych zakładów pracy oraz prowadzona była 

współpraca z gorzowskimi instytucjami, m. in.: Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną, Ochotniczym Hufcem Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy, 

pracodawcami oraz szkołami wyższymi. Poradnictwo zawodowe realizowane było także 

przez Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.  
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Miasto Gorzów Wielkopolski w ramach projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0” promuje 

wraz z lokalnymi pracodawcami szkolnictwo zawodowe wykorzystując różne narzędzia i 

kanały promocyjne.  W lutym 2019 r. zorganizowano II edycję Gali Zawodowców, 

podczas której zaprezentowano pokaz nowoczesnych technologii oraz pokaz 

umiejętności zawodowych uczniów szkół kształcących w zawodzie. Dodatkowo wręczono 

nagrodę CO-ACTION AWARD dla najbardziej aktywnego pracodawcy w obszarze 

współpracy ze szkołami. W marcu 2019 r. odbyły się  III Gorzowskie Targi Edukacyjne 

„Szkoły i pracodawcy” dedykowane absolwentom gimnazjum oraz szkół podstawowych. 

Zwiedzanie targów odbywało się w formie interaktywnej gry polegającej na wykonaniu co 

najmniej czterech zadań na wybranych przez siebie stanowiskach, przygotowanych 

przez wystawców. Zadania miały charakter praktyczny, dzięki czemu uczestnicy gry 

mogli sprawdzić swoje predyspozycje i umiejętności manualne. Innowacyjna forma 

wydarzenia oparta była na wspólnych stoiskach szkół oraz pracodawców. Uczniowie i 

rodzice mogli zapoznać się z ofertą szkół ponadpodstawowych oraz firm, w których 

przyszli absolwenci techników i szkół branżowych mogą znaleźć zatrudnienie. 16 

października 2019 r. w auli Akademii im. Jakuba z Paradyża odbyła się uroczystość 

wręczenia stypendiów motywacyjnych dla 78 uczniów szczególnie uzdolnionych w 

zakresie przedmiotów zawodowych, przyznawanych w ramach projektu „Zawodowcy w 

Gorzowie 2.0”. Stypendystami zostali uczniowie 11 gorzowskich szkół: Liceum 

Plastycznego (2 osoby), Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych (12), Zespołu 

Szkół Ekonomicznych (11), Zespołu Szkół Elektrycznych (22), Zespołu Szkół 

Gastronomicznych (4), Zespołu Szkół Mechanicznych (9), Zespołu Szkół nr 12 (2), 

Zespołu Szkół Odzieżowych (5), Zespołu Szkół Ogrodniczych (4), Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących (6), jeden uczy się w Zespole Szkół nr 14.  W ramach 

projektu promocja szkolnictwa zawodowego odbywa się również poprzez m.in.: 

prowadzenie strony na Facebooku oraz własnej strony www.zawodowcy.gorzow.pl, 

organizację wizyt studyjnych, staży i praktyk oraz szeroki moduł doradztwa zawodowego.    

 

7. PROJEKTY ROZWOJU I PROMOCJI EDUKACJI. 

Miasto Gorzów Wielkopolski aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne na rozwój i 

promocję edukacji. Szkoły i placówki samodzielnie również angażują się w realizację 

projektów, które stwarzają możliwości podnoszenia jakości kształcenia. 

Zestawienie  zewnętrznych środków finansowych pozyskanych na realizację projektów 

edukacyjnych 

Lp. Nazwa  programu 

Kwota 

dofinansowania            

w PLN 

1 Program Erasmus+  1 460 453,00 

2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   1 188 777,00 

3 

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 – ZIT 

Gorzów Wlkp.   15 387 502,00 

http://www.zawodowcy.gorzow.pl/
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4 

Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 

2014 – 2020 3 630 050,00 

5 Fundusz Małych Projektów 46 185,00 

6 Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży 34 400,00 

7 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa 

Viadrina" 44 188,00 

Ogółem 21 791 555,00 

 

Nazwa 
placówki  

Tytuł projektu Nazwa 
program
u 
(skróty) 

Okres 
realizacj
i 

Wartość 
projektu, w 
tym 
dofinansow
anie 

Korzyści dla szkoły. 

Szkoła 
Podstawowa 
nr 15 

„Różne 
metody 
nauczania a 
podwyższani
e 
umiejętności 
językowych”. 

Erasmu
s+ 

01.09.2
016 - 
31.08.2
019 

133 767,00 3 x szkolenia dla 4U+ 
2N we Włoszech, 
Szwecji, we Francji.   
- zakup 9 tabletów, 
artykuły papiernicze, 
tonery. 

Zespół Szkół 

Gastronomiczn

ych 

 „Europejskie 
kompetencje 
szansą na 
sukces II”. 

Erasmu

s+ 

01.06.2

017 - 

31.05.2

019  

493 686,00 Staż zawodowy dla 
24 uczniów + 2 
opiekunów w 
Hiszpanii (Walencja). 

Zespół Szkół 

Ogólnokształc

ących nr 16 

"Nigdy się 

nie 

poddawaj". 

Erasmu

s+ 

01.09.2

017 - 

31.08.2

019  

87 947,00 Udział 8U+ 2N w 
międzynarodowym 
spotkaniu w Rumunii. 
Zakupiono: komputer, 
artykuły biurowe i 
dydaktyczne, artykuły 
plastyczne, toner do 
kserokopiarki. 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 13 

"Z książki na 

ekran". 

Erasmu

s+ 

01.09.2

017 - 

31.08.2

019 

91 705,00 Wyjazd 8U+2N  do 
Francji, Niemiec, 
wyjazd studyjny 
6U+2N do Murci – 
Hiszpania. Zakupiono 
telewizor do sali 
audiowizualnej, 
materiały biurowe, 
papiernicze.  

Zespół Szkół 

Odzieżowych 

„Mobilni na 

europejskim 

rynku pracy”. 

Erasmu

s+ 

01.06.2

018 - 

31.05.2

020 

529 280,0

0 

Staż dla 24 uczniów 
+2 opieńków  w 
Hiszpanii. 



 

49 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 10 

„Pozwólcie mi 

rozkwitnąć, 

pozwólcie mi 

świecić”. 

Erasmu

s+ 

01.09.20

18 - 

31.08.20

20 

124 068,0

0 

Wyjazd 16U+10N do 
Włoch, nabycie wiedzy 
dotyczącej 
ogrodnictwa, 
doskonalenie 
umiejętności 
językowych, TIK. 
Założono w szkole 10 
szt. klasowych 
ogrodów. Zakupiono 
zastawę stołową, 
materiały biurowe, 
dydaktyczne. 

Zespół Szkół 

Ogrodniczych 

„Euroogrodni
k 2 – 
Międzynarod
owe praktyki 
szansą na 
rozwój 
uczniów 
Zespołu 
Szkół 
Ogrodniczych 
w Gorzowie 
Wielkopolski
m”.  

POWE

R 

01.09.2

017 - 

31.08.2

019 

429 

178,00 

Staże zawodowe na 
terenie Włoch i 
Wielkiej Brytanii dla 
35 uczniów III klas o 
specjalności technik 
weterynarii, technik 
architektury 
krajobrazu oraz 
technik ogrodnik + 2 
opiekunów. 

Zespół Szkół 

Ogrodniczych 

„Euroogrodni
k 3 – 
Międzynarod
owe praktyki 
szansą na 
rozwój 
uczniów 
Zespołu 
Szkół 
Ogrodniczych 
w Gorzowie 
Wlkp.” 

POWER 31.12.20

18 - 

30.12.20

20       

410 

487,00 

Staż dla 20 uczniów 

w Irlandii + 1 opiekun. 

Zespół Szkół 

nr 12 

„Europejskie 

hotele kuźnią 

talentów 

menadżerskic

h”. 

POWER 01.09.20

18 - 

31.08.20

20  

349 112

,00 

Praktyki zawodowe 
10U+1N na Malcie i 
Cyprze - Zakup tablic 
informacyjnych, 
dysku, materiałów  
biurowych i 
dydaktycznych  

Wydział 

Edukacji 

(Przedszkole 

Miejskie nr 30) 

„Twórcze 

przedszkolak

i”. 

ZIT 

MOF 

01.09.2

018- 

31.08.2

019 

284 450,00 Utworzenie i 
wyposażenie nowych 
miejsc w przedszkolu 
dla 50 
przedszkolaków, 
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 - zajęcia dodatkowe, 
warsztaty teatralne 
-  szkolenia TIK -10N  

Wydział 

Edukacji 

(Przedszkole 

Miejskie nr 3, 

Przedszkole 

Miejskie nr 30) 

„Inżynierowie 

w 

przedszkolu”. 

ZIT 

MOF 

01.01.2

019 -

31.12.2

019 

280 370,00 Utworzenie dwóch 
pracowni podstaw 
robotyki w PM 3,PM 
30,. zajęcia dla dzieci 
6-letnich ze 
wszystkich 28 
przedszkoli 
prowadzonych przez 
Miasto Gorzów 
Wielkopolski. 

Wydział 

Edukacji (12 

szkół 

kształcących 

zawodowo i 1 

Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego) 

„Zawodowcy 

w Gorzowie 

2.0”. 

ZIT 

MOF 

01.01.20

18 - 

31.12.20

20 

14 822 

682,00 

-Wizyty studyjne dla 
uczniów w firmach 
Polski i Niemiec, 
-Warsztaty: Barman, 
Barista, Qulinaria 
profesjonalna 
fotografia, 
Nowoczesne techniki 
odbarwiania i 
rozjaśniania włosów, 
Spawanie metodą 
135 blach i rur ze 
stali, 
-Realizacja staży i 
praktyk u 
pracodawców i 
przedsiębiorców 
-Start – up – 
przygotowanie do 
samozatrudnienia 
-Koła naukowe  
-Wyposażono 
pracownie 
mechatroniki, 
elektroniki i 
elektrotechniki 
pojazdów 
samochodowych, 
pracownie 
pneumatyki, 
sterowników 
programowalnych, 
hydrauliki, 
elektrotechniki, 
urządzeń i układów 
automatyki, 
zakupiono materiały 
dydaktyczne, etykiety 
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biblioteczne oraz 
drobne AGD. 

Wydział 
Edukacji 
/QCW 
Niemcy/Lubus
ki Klaster 
Metalowy 

„Transgranic
zny model 
dualnego 
kształcenia 
zawodowego 
„ViVA 4.0”. 

Interreg 

VA 

01.03.2

018 - 

28.02.2

021 

1 622 812,0

0 

Prace nad  
opracowaniem 
modułów 
szkoleniowych. 
-Wizyta studyjna w 

QCW GmbH 

Eisenhüttenstadt, 

Niemcy. 

-Szkolenia dla 
polskich i niemieckich 
nauczycieli, 
-Kurs j. niemieckiego/ 
j. polskiego (e-
learning). 

Zespół Szkół 

Gastronomicz

nych/ QCW 

Niemcy 

„Transgranicz

na edukacja 

na rzecz 

branży 

gastronomicz

nej i 

spożywczej 

polsko - 

niemieckiego 

pogranicza”. 

Interreg 

VA 

15.01.2

018 – 

30.04.2

020 

2 007 238,0

0 

-Wizyty studyjne, 
-Warsztaty: barista, 
cukierniczy, trening 
motywacji zawodowej  
-Szkolenie językowe 
cukiernik, kucharz.  
Trwa budowa Polsko-
Niemieckiego 
Centrum Edukacyjno-
Konferencyjnego. 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcą

cych nr 2 

„Muzyka 

spotkanie – 

muzyka 

porozumienia

”. 

FMP  01.04.2

018 - 

31.12.2

018  

46 185,00 Warsztaty muzyczne 
w Dankowie (28 
godzin), 
- koncert w Berlinie  
- tygodniowa trasa 
koncertowa po 
szkołach w Polsce i 
Niemczech  
- udział w II 
Kongresie Praw 
Obywatelskich w 
Warszawie. 

 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcą

cych nr 2 

 

 

"Poznaj, 

żeby 

zrozumieć!". 

 

Polsko-

Niemiec

ka 

Wymian

a 

Młodzie

ży 

 

01.04.2

018 - 

31.12.2

018  

 

34 400,00 

 
Warsztaty muzyczne 
w Polsce i 
Niemczech, 10 U z II 
LO w Gorzowie, 5 U z 
Niemiec, 5 
Syryjczyków oraz 
opiekunowie. 

   
jw. 

  

3 720,00 
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Przedszkole 

Miejskie nr 23 

"Bliżej natury" 

Warsztaty w 

GOT  w 

Stanowicach. 

10.10.2

018 

Warsztaty w GOT dla 
przedszkolaków wraz 
z opiekunami, 
Niemcy- 57 
osób/Polacy- 36 
osób.  

Przedszkole 

Miejskie nr 23 

Koncert 
Świąteczny z 
okazji Świąt 
Bożego 
Narodzenia 
pod hasłem: 
„Bliżej 
natury”. 

jw. 30.11.2

018 

1 910,00 Koncert świąteczny z 
udziałem dzieci z 
Niemiec- 56 osób 
/Polski 55 osób z 
opiekunami. 

Przedszkole 

Miejskie nr 23 

Projekt 

modelowy 

„4x3 prosta 

sprawa” 

jw. 15.12.2

018 

3 000,00 Konkurs plastyczny 
pod hasłem 
Naturalnie kolorowi” 
Niemcy- 56 osób 
Polacy- 55 osób. 

Zespół Szkół 

Gastronomiczn

ych 

„Historia – 
Kultura – 
Edukacja – 
Teraźniejszoś
ć – 
Przyszłość. 
Spotkania 
Pokoleń”.  

jw. 01.10.2

018 - 

06.10.2

018 

2 618,00 Spotkania ze 
świadkami historii 
okresu II wojny 
światowej. 

Zespół Szkół 

Ekonomicznyc

h 

„Działalność 

usługowa 

jako czynniki 

rozwoju 

gospodarki". 

jw. 01.10.2

018 - 

06.10.2

018 

2 240,00 Poznanie rynków 
pracy nadgranicznych 
regionów woj. 
lubuskiego i 
Brandenburgii. P 25 
U+3 N / N 25U+3 N. 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 2 

„Sport i 

zdrowe 

odżywianie 

drogą do 

pozytywnego 

myślenia”(2) 

jw. 07.10.2

018 -  

12.10.2

018 

2 626,00 Integracja młodzieży 
polsko-niemieckiej, W 
ramach wymiany P 
20U 
+2N / N 20U+ 2N. 

IV Liceum 

Ogólnokształc

ące 

„Wymiana 
kulturowa – 
poznanie 
regionu”. 

 

jw. 24.03.2

019 -

28.09.2

019  

3 215,00 Doskonalenie 
uczniów w 
znajomości  języków 
obcych. P 5U+2N / N 
15U+2N 
 

Zespół Szkól 

Ekonomicznyc

h 

„Perspektywy 
kształcenia 
zawodowego 
w 
gorzowskich i 

jw. 21.02.2

019- 

14.03.2

019 

2 280,00 Zapoznanie uczniów 
z perspektywami 
kształcenia 
zawodowego na 
wyższych uczelniach 
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frankfurckich 
szkołach 
wyższych”. 

P 25U +3N/ N 25 U+ 
3N. 

IV Liceum 

Ogólnokształc

ące 

Wymiana 
kulturowa- 
poznanie 
historii 
regionu”. 

jw. 24.03.2

019- 

28.03.2

019 

3 215,00 Poznanie systemu 
nauczania języków 
obcych w landzie 
Nadrenia Północna 
Westfalia P 15U +2N/ 
N 15U+2N. 

Przedszkole 

Miejskie nr 23 

Spotkania 
kadry 
kierowniczej./ 
„Budujemy 
mosty dla 
Pana 
Starosty”. 

jw. 07.02.2
019/ 
 
12.06.2
019 

2 621,00 Opracowanie planu 
pracy na rok 2019./ 
Gry, zabawy P 31/ N 
31 osób z 
opiekunami. 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcą

cych      nr 1 

"Polsko-
niemiecka 
wymiana 
młodzieży 
2019"/ 
„Rastede – 
rewizyta 
2019". 

jw. 23.05.20
19-
31.05.20
19/ 
 
10.06.20
19-
18.06.20
19 

12 743,00 P 16U+2  N/ 
N16U+2N ze szkoły 
KGS Rastede. 
Doskonalono 
umiejętności języka 
obcego. 

Szkoła 
Podstawowa 
nr 2 

„Mój 
pamiętnik- 
wspomnienia”
. 

jw. 06.05.20
19-
10.05.20
19 

4 000,00 P 14U+2N/n.14U+2N 
szkołą Otto Hahn 
Realschule, z 
Niemiec. Integracja 
młodzieży polsko-
niemieckiej. 

 
 
Realizacja programów rządowych: 

1) „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – wspieranie szkół w zakresie 
rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, 
w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami). Udział w 
programie wzięło 16 gorzowskich szkół: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, Zespół 
Szkół Ekonomicznych, IV Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 10, 
Liceum Plastyczne, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Gastronomicznych, 
Szkoła Podstawowa nr 15, Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1, Szkoła Podstawowa 
nr 5, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 21, Zespół Szkół Odzieżowych, 
Szkoła Podstawowa nr 20, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 1. 
Realizacja projektów współfinansowana jest z dotacji w udziale procentowym, nie 
większym niż 80% (tj. 172 744,00 zł) i nie mniejszym niż 20% (tj. 43 186,00 zł) ze 
środków finansowych budżetu Miasta. Koszt całkowity wyniósł 215 930,00 zł. 
2) „Lokalny Animator Sportu” – kontynuacja projektu ogólnopolskiego 

dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach którego 
dofinansowane jest zatrudnienie animatorów na Orlikach przez okres 9 miesięcy, od 1 
marca do 30 listopada 2018 przez co najmniej 138 godzin w miesiącu. Dofinansowanie 
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otrzymano na trzy obiekty przy: Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 13 
i Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. 
3) „Aktywna tablica” – rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program 
realizowało 5 szkół: Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła 
Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 20. Otrzymano 
wsparcie na zakup pomocy dydaktycznych (projektory, tablice interaktywne, głośniki) 
w wysokości 84 000,00 zł. 
4) „Pilotażowy Program dla Certyfikowanych Wojskowych Klas 

Mundurowych”, organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w latach 
szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 – wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w 
zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia 
wojskowego. Do programu przystąpił Zespół Szkół Technicznych i ogólnokształcących 
– Technikum nr 6, który otrzymał dofinansowanie na zakup wyposażenia niezbędnego 
do prowadzenia zajęć oraz na zakup umundurowania  
w łącznej kwocie 61 250,00 zł.  

 

8. WSPÓŁPRACA MIASTA ZE ŚRODOWISKIEM AKADEMICKIM. 

Miasto Gorzów Wielkopolski jest członkiem Lubuskiego Zespołu ds. Szkolnictwa 

Wyższego, którego celem jest rozwój szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim. 

Miasto wspiera działalność uczelni w obszarze finansowym oraz promocyjnym. W 2019 

r. Miasto dotacją celową przekazało Akademii im. Jakuba z Paradyża 1.000.000,00 zł na 

dofinansowanie kosztów rozwoju naukowego, przewodów doktorskich, uprawnień do 

doktoryzowania oraz podniesienie jakości i poziomu kształcenia poprzez doposażenie 

laboratoriów. Szkoły ponadpodstawowe aktywnie uczestniczyły w wydarzeniu o 

charakterze promocyjnym organizowanym przez Wydział Zamiejscowy Akademii 

Wychowania Fizycznego „Festiwal Nauki”. Współpraca obejmuje również realizację 

projektów współfinansowanych ze środków unijnych, m.in. Akademia im. Jakuba z 

Paradyża jest partnerem projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”.   

 

 

9. DZIAŁANIA NA RZECZ AKTYWIZACJI MŁODZIEŻY. 

Uchwałą z dnia 27 marca 2019 r. powołana została Młodzieżowa Rada Miasta oraz 

został nadany Statut. Rada liczy 34 uczniów po dwóch z każdej gorzowskiej szkoły 

ponadpodstawowej. 

 

10. Najważniejsze wydarzenia 

  

 

 

L.p. Wydarzenie Data

1 II Gala Zawodowców w Gorzowie Wielkopolskim 27.02.2019 r.

2 III Gorzowskie Targi Edukacyjne w ramach projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0 12 - 13.03.2019 r.

3
Otwarcie innowacyjnych pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu 

Zawodowcy w Gorzowie 2.0
10.09.2019 r.

4
Stypendium motywacyjne dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów 

zawodowych w ramach projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0
16.10.2019 r.

5 Otwarcie pracowni klocków technicznych w ramach projektu Inżynierowie w przedszkolu 22.10.2019 r.
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III. OBSZAR BEZPIECZEŃSTWA 

 

1. STRAŻ MIEJSKA. 

Strażnicy Miejscy w Gorzowie Wlkp. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia  

2019 r. wykonali łącznie 2204 służby patrolowo – obchodowe w systemie 

dwuzmianowym. Średnio codziennie na  dobę odnotowano ponad 6 służb.   W tym czasie 

przeprowadzili  łącznie 9068 czynności służbowych, z których w 6276 przypadkach 

(~70%) zastosowano środki oddziaływania prawnego (wnioski o ukaranie do sądu, 

mandaty, pouczenia). W 2019 r. Straż Miejska nie wydawała decyzji administracyjnych. 

Natomiast odnotowano 1 (jedną) skargę, niepotwierdzoną. W zakresie zapewnienia 

porządku publicznego w analizowanym okresie strażnicy przeprowadzili 8352 

interwencje. Poniżej wykaz kategorii w których przeprowadzono najwięcej interwencji: 

- nieprawidłowe parkowanie – 3290; 

- spożywanie, usiłowanie spożycia alkoholu – 1507; 

- śmieci zaśmiecony teren, dzikie wysypisko – 740; 

- pies bez smyczy/pies zanieczyszczanie – 418; 

- spalanie, wypalanie odpadów – 343; 

- infrastruktura – 276; 

- wrak pojazdu – 235; 

- uszkodzenie, niszczenie zieleni – 142; 

- papierosy – 139; 

- sprawdzenie miejsc pobytu bezdomnych – 136; 

- nieobyczajny wybryk – 123; 

- nieprzyzwoite ogłoszenie, napis, rysunek – 71; 

- zakłócanie spokoju – 65; 

- pieszy – 56. 

 

W zakresie działań prewencyjno – edukacyjnych, w kolejnych miesiącach: 

a) styczeń 2019 r.: strażnicy miejscy w czasie ferii zimowych prowadzili działania, które 

miały poprawić bezpieczeństwo dzieci; w trakcie spotkań uczyli jak zachować się w 

sytuacjach zaczepiania przez osoby obce oraz zachęcali do poruszania się po 

zmroku na drogach z elementami odblaskowymi poprawiającymi bezpieczeństwo; 

zwracali uwagę na zagrożenia wynikające z pory zimowej. 

b) 19 – 27 marca 2019 r.: strażnicy przeprowadzili zajęcia prewencyjno - edukacyjne w 

gorzowskich przedszkolach; szczególny nacisk w trakcie przeprowadzanych spotkań 

został  nakierowany na obszar związany z bezpieczeństwem na drodze i w jej 

najbliższym otoczeniu; w czasie spotkań strażnicy omówili  także jak dzieci powinny 

zachowywać się  w trakcie spaceru z psem, w szczególności w przypadku napotkania 

na swej drodze agresywnego zwierzęcia i jego nagłego ataku; ponadto zostały 

zapoznane z niezwykle ważną kwestią - zachowania w stosunku do osób obcych, 

próbujących nawiązać z nimi kontakt. 

c) 1 czerwca 2019 r.: festyn z okazji Dnia Dziecka w Parku Róż; w czasie festynu 

funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili z dziećmi pogadanki na temat zasad 
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bezpiecznego poruszania się rowerem po drodze publicznej; w zajęciach wzięło 

udział ponad 100 dzieci. 

d) 11 czerwca 2019 r. w Parku Siemiradzkiego odbyła się „VII  Konferencja  Młodzieży”. 

Podczas konferencji strażnicy promowali bezpieczne zachowania w trakcie 

korzystania z kąpielisk podczas wakacji. Ponadto zostały zaprezentowane 

konsekwencje wynikające z używania tytoniu oraz przedstawiono bezpieczną 

pozycję  w sytuacji ataku agresywnego psa.. W trakcie zostały wręczone ulotki o w/w 

tematyce w liczbie 100 szt. 

e) 17 czerwca 2019 r.: na Placu Grunwaldzkim odbył się festyn edukacyjno – 

rekreacyjny ,,Z nami bezpieczniej”. W trakcie festynu promowane były bezpieczne 

zachowania w czasie korzystania z kąpielisk podczas wakacji oraz akcja sprzątaj po 

swoim psie. 

f) 2 lipca 2019 r.: w Klubie Senior + znajdującym się w Wojewódzkiej i Miejskiej 

Bibliotece Publicznej, strażnicy przeprowadzili  prelekcje na temat ,,Bezpieczny 

Senior”. Promowane były: bezpieczeństwo seniora na ulicy, zapobieganie przemocy 

oraz omówienie metod wyłudzania pieniędzy ,,na wnuczka” oraz ,,na policjanta. 

g) 2 lipca 2019 r.: w Parku na „Kwadracie” odbyły się zorganizowane przez MCK,  

wakacyjne  warsztaty   artystyczne   dla   dzieci  ,,Jazda   Coolturalna”. W czasie 

warsztatów strażnicy przeprowadzili  prelekcje na temat ,,Bądź bezpieczny w czasie 

wakacji”. 

h) 17 i 31 lipca 2019 r.: spotkania   z   dziećmi   biorącymi    udział    w    półkoloniach w 

Centrum Sportowo – Rekreacyjnym „Słowianka”; w pogadankach omawiano jak 

zachować się wobec obcych, a także przy agresywnych zwierzętach oraz jak 

postępować prawidłowo z własnym psem. 

i) 18 września 2019 r. w miasteczku rowerowym przy ul. Paderewskiego w ramach  

„Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu odbył się festyn rowerowy dla 

dzieci; w czasie imprezy strażnicy przeprowadzili pogadanki na temat zasad 

bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach publicznych. 

j) 19 września 2019 r., w Parku Górczyńskim odbył się  festyn w związku z realizacją 

zadania pn. „Jestem, myślę, segreguję – kampania edukacyjna Związku Celowego 

MG-6”. W czasie imprezy strażnicy zapoznali uczestników z przepisem dotyczącym 

obowiązkowego wyposażenia roweru oraz ze znakami dla rowerzystów. Podczas 

festynu za aktywny udział wszyscy zostali obdarowani odblaskami. 

 

W zakresie wspomagania komórek organizacyjnych urzędu miasta i innych podmiotów. 

1. Udzielanie asyst przy komisyjnym otwarciu mieszkań.  

2. Konwojowanie dokumentów i wartości pieniężnych.  Strażnicy miejscy w ciągu 

roku wykonali 449 konwojów dokumentów i  wartości pieniężnych. 

3. Doręczanie przesyłek na potrzeby Wydziału Komunikacji.  

4. Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach.  

5. Współpraca z Policją. W 2019 r.  strażnicy miejscy uczestniczyli w zabezpieczeniu 

20 imprez i akcji policyjnych np. meczów żużlowych, obchodów uroczystości 

państwowych i religijnych, Święta Zmarłych, czy zabawy sylwestrowej dla gorzowian. 
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Inne aspekty pracy Straży Miejskiej.  

1. Prowadzenie czynności administracyjnych w sprawie przepadku pojazdów na rzecz 

miasta Gorzowa Wlkp.  

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym uprawnia Straż Miejską do 

usuwania pojazdów z drogi. W 2019 r. realizując zadania dotyczące poprawy porządku i 

estetyki na terenie miasta straż podjęła 234 interwencje związane z pojazdami 

zwyczajowo nazywanymi wrakami. W większości przypadków właściciele sami usuwali 

samochody, jednakże strażnicy usunęli 52 takie pojazdy. W opisywanym okresie 

strażnicy podjęli 37 interwencji usunięcia pojazdów na koszt właściciela.  W 29 

przypadkach pojazdy zostały usunięte, natomiast w 8 odstąpiono od usunięcia po ustaniu 

przyczyny usunięcia. W zakresie usuniętych pojazdów Straż Miejska prowadzi także 

czynności administracyjne w sprawie przepadku pojazdów na rzecz miasta Gorzowa 

Wlkp. Prowadzone też były czynności związane z reprezentowaniem Miasta Gorzowa 

Wlkp., przed Sądem i występowaniem z wnioskami o przepadek pojazdów usuniętych. 

W 2019 r. prowadzone było 22  tego rodzaju postępowania, w tym 21 dotyczyło pojazdów 

usuniętych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp i 1 

usuniętego przez Straż Miejską. Ponadto prowadziliśmy czynności w sprawie przepadku 

na rzecz gminy pojazdów pozostawionych na ulicach miasta bez tablic rejestracyjnych 

lub  których wygląd wskazuje na to, że są nieużywane. W 2019 r. w wyniku recyklingu 37 

pojazdów, które uległy przepadkowi na rzecz miasta uzyskano  kwotę 11050 zł. 

2. Prowadzenie postępowań w sprawach rzeczy znalezionych.  Na dzień 31 grudnia 

2019 r. w Straży Miejskiej znajdowały się 162 pozycje rzeczy znalezionych oraz wartości 

pieniężnych.  

- Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości 

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w 2019 r. 

 - Informacja Komendy Miejskiej Policji w zakresie bezpieczeństwa publicznego w 

2019 r. 

 - Informacja Państwowej Straży Pożarnej w zakresie bezpieczeństwa publicznego 

w 2019 r. 

 - Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego. 

 - Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa 

weterynaryjnego w roku 2019. 

 - Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o działaniach 

podjętych w roku 2019. 

dostępne w części IX. Tabele, Sprawozdania, Raporty. 
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IV. OBSZAR SPRAW KOMUNALNYCH 

1. ŚRODOWISKO I JEGO OCHRONA. 

a. tereny zielone (miejskie, rolne, leśne, pozostałe) 

Na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zlokalizowane jest 430 ha gruntów leśnych 
w skład których wchodzą: grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych 
w użytkowanie wieczyste – 359 ha, grunty gminne z wyłączeniem gruntów przekazanych 
w użytkowanie wieczyste – 62 ha, grunty osób fizycznych – 7 ha, grunty spółek prawa 
handlowego – 2 ha. Na podstawie podpisanych porozumień z nadleśnictwami w 
Kłodawie, Lubiszynie oraz Bogdańcu, Miasto powierzyło im sprawy z zakresu nadzoru 
nad gospodarka leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

Tabela zawierająca informacje na temat ilości wydanych zezwoleń na usunięcie drzew, 
ilości drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia oraz ilości nasadzeń zastępczych: 

 2017 2018 2019 

Ilość wydanych 
zezwoleń 

165 167 134 

Ilość usuwanych 
drzew [szt.] 

680 588 1668 

Ilość usuwanych 
krzewów [m2] 

32 71,9 14968 

Ilość nasadzonych 
drzew [szt.] 

605 1057 1076 

Ilość nasadzonych 
krzewów [m2] 

- 50 14865 

 

Ponadto, ze względu na zmianę ustawy o ochronie przyrody, od 17 czerwca 2017 roku 
na drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób 
fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
nie jest wymagane od właścicieli nieruchomości uzyskanie zezwolenia na ich usunięcie, 
a jedynie zgłoszenie. W związku z powyższym w następujących latach przyjęto: 

− w 2017 roku  – 76 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzewa, 

− w 2018 roku – 137 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzewa, 

− w 2019 roku – 157 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów 

Dokonane zgłoszenie zachowuje swoistą „ważność” przez okres 6 miesięcy. Jeżeli 
bowiem drzewo nie zostanie usunięte przez okres 6 miesięcy, liczony od 
przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić jedynie po dokonaniu 
ponownego zgłoszenia. 

Na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego znajdują się 74 pomniki przyrody (tj. 52 
pojedyncze drzewa, 19 grup drzew oraz 3 pnącza). W 2019 r. wykonano ekspertyzę 
dendrologiczną 189 sztuk drzew oraz 3 sztuk pnączy rosnących na terenie miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego, które są pomnikami przyrody. W dokumentacji opisano stan 
zdrowotny drzew i pnączy, oceniono ich statykę metodą VTA, wykazano, czy stanowią 
zagrożenie dla otoczenia, określono i opisano wykonanie koniecznych zabiegów 
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pielęgnacyjnych, wykazano czy w ich obrębie występują gatunki chronione oraz 
wykonano tomografię 20 sztuk pni. Ponadto w 2019 roku wydano 267 zaświadczeń o 
objęciu gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 
19 ust. 3 ustawy o lasach. 

Tereny zielone, miejskie, objęte stałym utrzymaniem w 2019 roku zostały podzielone 
na 9 następujących rejonów: 
 

Lp. Nazwa rejonu Powierzchnia 
ogólna 
m2 

Powierzchnia 
trawników 
m2 

Powierzchnia 
krzewów                              
i żywopłotów m2 

1 Zawarcie i Zakanale 
 

299.448 282.698 8.686 

2 Centrum 302.133 235.461 22.592 

3 Janice i Dolinki 226.485 208.392 13.834 

4 Parki Siemiradzkiego                    
i Zacisze 

122.000 63.000 1.184 

5 Parki Kopernika, przy 
Szpitalu 
Psychiatrycznym i 
Czechówek 

579.248 219.406 2.597 

6 Manhattan i parki 
Górczyński i 750-Lecia 
Miasta 

363.788 340.837 5.821 

7 Górczyn i Piaski 298.852 263.570 25.635 

8 Staszica i park 
Słowiański 

566.675 272.794 12.854 

9 Słoneczne 288.088 277.343 13.129 

     

10 RAZEM 3.046.717 m2 
304,67 ha 

2.163.501 m2 
216,35 ha 

106.332m2 
10,63 ha 

 

Założenia przyjęte w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych w 2019 roku: 
- koszenie trawników w Centrum – na bieżąco, 
- koszenie trawników pozostałych terenów średnio 5 krotności (powierzchnia płaska) 
i 2,5 krotności (skarpy), 
- cięcie krzewów w żywopłotach średnio 3 krotności, w skupinach 1 krotność, 
- odchwaszczanie krzewów w żywopłotach średnio 1 krotność, w skupinach średnio 
1,5 krotności. 
 
Ponadto realizowano bieżącą pielęgnację różanek, przycięcie drzew z podnośnika, z 
ziemi oraz wygrabienie liści z powierzchni na ¼ powierzchni trawników.  
 
W 2019 roku w ramach nasadzeń roślin jednorocznych do obsadzenia kwietników 
ziemnych i betonowych, wież i donic kwiatowych wiszących zakupiono m.in.: bratki, 
stokrotki, zawilce, maczki, aksamitki, starce, begonie, pelargonie, ipomee, ale również 
ozdobne trawy.  
Posadzono również 78 sztuk drzew (lipy drobnolistne, klony polne, dęby szypułkowe, 
jarzęby, klony zwyczajne) w różnych częściach Miasta. 
 



 

60 

W ramach gospodarowania miejskim terenami zieleni przeprowadzono wycinkę 480 
sztuk drzew i 0,5 ha zakrzaczeń wierzbowych – ilości wynikające z decyzji uzyskanych 
zarówno w 2018, jak i 2019 roku. Przyczynami usunięcia były w większości przypadków 
obumarcie, znaczne porażenie chorobami i szkodniki w stopniu nie rokującym szans na 
przeżycie, stanowienie zagrożenia dla ludzi i mienia oraz decyzja nakazowa 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na terenach zalewowych. 
 

b. rolnictwo 

Na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego stosunkowo niewielki procent mieszkańców 
zajmuje się działalnością rolniczą. Działalność rolnicza opiera się przede wszystkim na 
uprawie roślin oraz chowie i hodowli zwierząt. Uzupełnieniem jest warzywnictwo i 
ogrodnictwo głównie w ogródkach przydomowych i na terenach Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych. 

Powierzchnia użytków rolnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. wynosi 4572 ha, w tym: 

− grunty orne 3301 ha, 

− sady 63 ha, 

− łąki trwałe 459 ha 

− pastwiska trwałe 265 ha 

− grunty rolne zabudowane 106 ha, 

− grunty pod stawami 10 ha, 

− grunty pod rowami 20 ha, 

− grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 259 ha 

− nieużytki 89 ha. 

−  
Zgodnie z wykazem podatników podatku rolnego na terenie miasta istnieje 359 
gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha, z czego ok. 90 zajmuje się produkcją 
rolną. Najpopularniejsze uprawy to: pszenica, pszenżyto, owies, mieszanki zbożowe, 
żyto, rzepak i rzepik, kukurydza i ziemniaki oraz rośliny strączkowe – łubin, groch. 
Najczęstsze uprawy warzyw gruntowych to: kapusta, pomidory, ogórki, marchew, 
pietruszka, cebula, kalafior. 

W związku z wystąpieniem w 2019 r. niekorzystnych warunków atmosferycznych – suszą 
– złożono 74 wnioski o szacowanie strat w gospodarstwach rolnych na łączną 
powierzchnię 1739,64 ha tj. o 22 wnioski więcej niż w roku ubiegłym (2018 r. – 52 wnioski 
na łączną powierzchnię 1647,83 ha). 

Ponadto w 2019 r. poświadczono 32 oświadczenia o powierzchni użytków rolnych z 
terenu miasta Gorzowa Wlkp. wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które rolnicy 
składają do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w związku z udziałem w przetargu 
na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dodatkowo 
wydano 120 zaświadczeń o zarejestrowaniu sprzętu pływającego służącego do 
amatorskiego połowu ryb 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa realizuje projekt pn. „FEW-meter - 
Zintegrowany model pomiaru i usprawnienia miejskiego rolnictwa w kontekście 
cyrkulacyjnego metabolizmu miejskiego” w ramach projektów badawczych 
organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Konsorcjum 
Międzynarodowym realizowanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Obok Miasta Gorzowa Wlkp. w projekcie uczestniczą w ramach utworzonego Konsorcjum 
Międzynarodowego takie miasta jak Dortmund, Londyn, Nantes i Nowy Jork. Celem 
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projektu „FEW-meter” jest przybliżenie mieszkańcom miasta korzyści płynących z 
rozwoju miejskiego rolnictwa. Miejskie rolnictwo ma być odpowiedzią na potrzebę 
bliskości człowieka z naturą, sposobem wykorzystania przestrzeni miejskiej do 
uprawiania warzyw, które oprócz jadalnych korzyści przynosi mnóstwo satysfakcji, daje 
możliwość rekreacji i wypoczynku wśród zieleni, kształtuje krajobraz, zwiększa 
świadomość ekologiczną wśród mieszkańców oraz daje możliwość nawiązania bliższych 
więzi sąsiedzkich. Uczestnikami projektu są mieszkańcy miasta Gorzowa Wlkp. 
prowadzący ogródki przydomowe lub zajmujący się ogrodnictwem, którzy zaangażowali 
się w realizację projektu. Ich zadaniem jest  uprawa roślin tj. pomidor, sałata, marchew, 
pietruszka, cukinia i inne. Uczestnicy w ciągu dwóch sezonów wegetacyjnych będą 
uprawiać, obserwować oraz gromadzić dane związane z rozwojem roślin, zużyciem 
energii, wody, stosowanych środków, odżywek i nawozów udostępnionych przez instytut 
przyrodniczy. Ważnym elementem będzie doświadczenie i wiedza ogrodników, którzy 
wniosą inny punkt widzenia stanowiący uzupełnienie wiedzy akademickiej. Na bazie 
zgromadzonych i przeanalizowanych danych zostaną opracowane scenariusze 
prezentujące możliwości produkcji zdrowej żywności w warunkach miejskich, przy 
jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii, wody i innych zasobów miasta. Wyniki 
badań zostaną upowszechnione wśród decydentów, stowarzyszeń ogrodniczych i 
miejskich rolników oraz naukowców. Czas realizacji  projektu 2018 – 2021. Budżet dla 
Miasta Gorzowa Wlkp. na realizację projektu: 187 800,00 PLN. „FEW-meter” to projekt 
finansowany  przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w ramach umowy nr UMO-
2017/25/Z/HS4/03048 o realizację i finansowanie projektu badawczego w ramach 
konkursu „SUGI”. 

 

c. ochrona dzikich zwierząt, opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

W 2019 r. pomoc weterynaryjną uzyskało 358 zwierząt: 25 saren, 167 gołębi, 3 mewy, 
13 dzików, 16 lisów, 10 jeży, 3 łabędzie, 2 zające, 5 nietoperzy, grubodziób, 4 kruki, bóbr, 
8 jaskółek, 4 kawki, jenot, pliszka, 10 szpaków, 4 gawrony, 3 drozdy, zaskroniec, 6 
kaczek, jeleń, tchórzofretka, 3 dzięcioły, 8 wróbli, 10 pustułek, 23 jerzyki, sroka, 6 sikorek, 
wiewiórka, 4 wrony, 2 kosy, 3 jastrzębie, kukułka, 2 myszołowy, 2 czyżyki, sokół, kuna. 

W tym: 159 zwierząt (tj. sarnę, 75 gołębi, 3 mewy, dzika, 4 lisy, 9 jeży, łabędzia, 3 
nietoperze, grubodzioba, 4 kruki, bobra, 3 jaskółki, 2 kawki, jenota, 4 szpaki, gawrona, 2 
drozdy, zaskrońca, 6 kaczek, jelenia, tchórzofretki, dzięcioła, 7 pustułek, 12 jerzyków, 6 
sikorek, wronę, 2 kosy, 2 jastrzębia, 2 myszołowy i czyżyka)  po udzieleniu niezbędnej 
pomocy przez lekarza weterynarii przewieziono w bezpieczne miejsce i wypuszczono na 
wolność.  

199 zwierząt (tj. 24 saren, 92 gołębi, 12 dzików, 12 lisów, jeża, 2 łabędzi, 2 zajęcy, 
2 nietoperzy, 5 jaskółek, 2 kawek, pliszki, 6 szpaków, 3 gawronów, drozda, 2 dzięciołów, 
8 wróbli, 3 pustułek, 11 jerzyków, sroki, wiewiórki, 3 wron, jastrzębia, kukułki, czyżyka, 
sokoła i kuny) według opinii lekarza weterynarii nie udało się uratować i poddano 
je humanitarnej eutanazji. 

Ponadto zlecono wykonanie 4 klatek służących do odłowu lisów oraz innych drobnych 
zwierząt – 2 sztuk dwuwejściowych oraz 2 sztuk jednowejściowych oraz wykonanie 
100 sztuk budek dla jeżyków, które zostały powieszone na terenie miasta.   

W 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt realizowano 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności  zwierząt 
na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego podjęty Uchwałą nr V/85/2019 Rady Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. 
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Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta realizowano 
wraz z administratorem schroniska dla bezdomnych zwierząt, tj. Stowarzyszeniem 
Pomocy Zwierzętom AZYL wybranym w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poprzez 
przyjmowanie do schroniska i zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym. 
 
W ramach tego zadania w 2019 roku odnotowano: 
- przyjęcia zwierząt  do schroniska – 453, w tym: 
- przyjęcia z interwencji - 258,  
- przyjęcia  od  osoby  doprowadzającej - 168,   
- zwrot zwierzęcia - 27,  
- ogólna  liczba  wydań  zwierząt - 482,  
- adopcja zwierzęcia - 338,  
- zejście zwierzęcia - 3,  
- odbiór  przez  właściciela - 141. 
 
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi Urząd Miasta realizował poprzez: 
- zakup karmy w okresie jesienno-zimowym oraz przekazywanie jej organizacjom 
pozarządowym, a dalej opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, 
zarejestrowanym w Urzędzie lub rejestrach organizacji pozarządowych;  
- kierowanie zwierząt na leczenie, w ramach umów zawartych z zakładami leczniczymi 
dla zwierząt; 
- podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji 
pozarządowych, w tym ich wyłapywanie, poddanie sterylizacji/kastracji (wysterylizowano 
325 kotek i wykastrowano 90 kotów) i wypuszczeniu na wolność w miejscu odłowienia;  
 

d. ochrona powietrza 

Ilość wydanych w 2019 r. pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – 8, 

Zmiana pozwolenia – 1 szt. 

Uchylenie pozwolenia – 1 szt. 

Ilość przyjętych zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia – 82. 

W zakresie ochrony powietrza i likwidacji niskiej emisji Miasto w 2019 r., realizowało 
działania naprawczych określone w Programie ochrony powietrza dla strefy miasto 
Gorzów Wlkp. Działania naprawcze podejmowane w 2019 roku w celu poprawy jakości 
powietrza to m.in: 

1) Obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego (ZGM). Poniesione nakłady – 
197.068,05 zł. 

2) Ograniczanie strat ciepła poprzez termomodernizację budynków (realizowane przez 
Miasto Gorzów, ZGM, Lubuski Urząd Wojewódzki, Wojewódzką Stację Sanitarno -
Epidemiologiczną, Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe). Poniesione nakłady 
43.892.603,52 zł (w tym LUW uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w 
wysokości 30.173.123,49 zł, Miasto uzyskało dofinansowanie na termomodernizację 
Zespołu Szkół w wysokości 3.834.061,78 zł). 

3) Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych 
użytkowników (realizowane przez PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia 
Gorzów). Poniesione nakłady – 1.727.726,92 zł. 

4) Poprawa czystości jezdni i ich otoczenia. Poniesione nakłady – 2.862.506,00 zł. 
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5) Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez 
remonty i poprawę stanu nawierzchni drogi. Poniesione nakłady – 30.298.159,18 zł  
(w tym dofinansowanie – 9.810.475,82 zł). 

6) Zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miasta. Poniesione nakłady – 2.935.982,38 
zł. 

7) Prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa  
w zakresie ochrony powietrza. Poniesione nakłady – 19.558,80 zł. 

8) Kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania 
odpadów (Straż Miejska przeprowadziła 343 kontrole w zakresie spalania odpadów) 

9) Rozwój systemu ścieżek rowerowych. Poniesione nakłady – 22.069.622,07 zł (w tym 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 6.939.212,39 
zł). 

10) Stosowanie niskoemisyjnych technologii w systemach transportowych (MZK, 
jednostki budżetowe). Poniesione nakłady – 115.243.391,60 zł (w tym dofinansowanie 
w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju – 69.747.152,31 zł). 

11) Stosowanie w treści decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz  
w uchwalonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów 
umożliwiających ograniczenie emisji pyłu PM10. 

Łącznie poniesiono nakłady:  219.246.618,52 zł 

Ponadto zaktualizowano Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wlkp. - 
uchwała nr XV/288/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 
2019 r. 

 
e. ochrona przed hałasem 

Ilość wydanych decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu – 3. 

W celu poprawy klimatu akustycznego Miasto kontynuowało działania naprawcze 
określone w Programie ochrony środowiska przed hałasem. Obecnie obowiązujący 
Program został przyjęty uchwałą Rady Miasta i stanowi aktualizację pierwszego 
Programu ochrony środowiska dla miasta Gorzowa Wlkp. Działania podejmowane w 
2019 r. zgodne z kierunkami określonymi w ww. Programie to: 

− wymiana nawierzchni dróg na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych; 

− stworzenie  systemu  ścieżek  rowerowych  na  terenie  miasta  wraz  z  poprawą  

infrastruktury rowerowej; 

− rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta; 

− przebudowa chodników; 

− utrzymywanie w należytym stanie technicznym nawierzchni drogowych; 

− stosowanie nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych (nawierzchnie ciche); 

− uwzględnianie wyników Mapy akustycznej miasta Gorzowa Wielkopolskiego i 
założeń Programu w zmianach organizacji ruchu w mieście. 

Ponadto realizowano następujące kierunki działań, dotyczące hałasu tramwajowego: 

− modernizacja torowisk; 

− wymiana taboru. 

W zakresie hałasu przemysłowego wydano 3 decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu. 

Ze względu na to, że głównym źródłem przekroczeń dopuszczalnych norm jest hałas 
drogowy, działania naprawcze dotyczyły przede wszystkim obniżenia jego poziomu.  
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W poniższej tabeli przedstawiono zrealizowane w 2019 r. działania główne dotyczące 
hałasu drogowego ujęte w Programie ochrony środowiska przed hałasem. 

Działania główne dotyczące hałasu drogowego 

 

L.p. 

Ulica / fragment 

 ulicy 
Działanie Termin realizacji 

Poniesione 

koszty tys. zł 

1 
Kazimierza 

Wielkiego 

Wymiana nawierzchni na 

nawierzchnię o dobrych 

parametrach akustycznych w 

ramach planowanej inwestycji: 

„Przebudowa ul. K. Wielkiego” na 

odcinku od skrzyżowania z ul. 

Roosevelta do pętli tramwajowej 

29.10.2018 – 

9.12.2019 

13249,19 (w tym 

rezerwa 

subwencji 

ogólnej Ministra 

Infrastruktury i 

Budownictwa 

5049,3) 

2 
Szczecińska-

Myśliborska 

Przebudowa jezdni ul. 

Szczecińskiej, wymiana 

nawierzchni, budowa i 

przebudowa ciągów pieszych i 

rowerowych oraz zatok 

autobusowych 

19.04.2019 – 

12.11.2019 

4032,95 (w tym 

dofinansowanie 

z Budżetu 

Państwa 

2004,80) 

3 Plac Słoneczny 

Przebudowa drogi na Placu 

Słonecznym wraz z 

przylegającymi zatokami 

autobusowymi na długości ok. 

170m 

12.03.2019 – 

20.05.2019 
 226,95 

4 Staszica 
Przebudowa nawierzchni przy ul. 

Staszica na długości ok. 100m 

9.07.2019 – 

20.09.2019  
86,92  

 

Ponadto zrealizowano szereg innych inwestycji, które mimo iż nie zapisane w Programie, 
przyczyniły się do obniżenia hałasu drogowego, m.in.: 

− przebudowa ul. Sulęcińskiej (na długości ok. 1350 m), 

− przebudowa ul. Ułanów (dł. ok. 80 m), 

− budowa ul. Sosnowej (dł. ok 300 m), 

− budowa ul. Granicznej i Grabskiego, 

− wymiana nawierzchni m.in. na ul. Piłsudskiego, Al. 11 Listopada, Wschodniej, 
Wylotowej, Zuchów, Knaka, o łącznej długości ok. 4700 m. 

W zakresie hałasu tramwajowego zakupiono 14 szt. nowoczesnych niskopodłogowych 
tramwajów trójczłonowych za kwotę 115.088.541,6 zł (w tym 69.747.152,31 zł 
dofinansowanie w ramach projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w 
Gorzowie Wlkp. – tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna” w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). 

 

f. ochrona wód 
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1. System melioracyjny 

Całkowita długość rowów melioracji szczegółowych na terenie miasta wynosi 32.131 m. 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie swoich zadań dokonał w 2019 r. 
konserwacji rowów melioracji szczegółowych o długości całkowitej 28.900 m. Wykonane 
prace polegały w szczególności na koszeniu z odmulaniem dna rowów o długości 10.366 
mb oraz na wykaszaniu dna i skarp rowów o długości 18.534 mb. W ramach tych prac 
dokonano oczyszczenia przepustów o łącznej długości 1025 mb. Koszt powyższych prac 
wyniósł 120.000,00 zł. Dokonano również wymiany przepustu na rowie R-W-2 przy ul. 
Warzywnej, koszt całkowity z dokumentacją projektową to 86.059,68 zł. 

2. Wody powierzchniowe 

Miasto położone jest w zlewni kilku jednolitych części wód powierzchniowych: 

1) Rzeka Warta od Noteci do ujścia, 
2) Rzeka Kłodawka, 
3) Kanał Postomia do Lubniewki, 
4) Kanał Maszówek. 

 

Rzeka Warta od Noteci do ujścia. 

Warta od Noteci do ujścia stanowi Jednolitą Część Wód Powierzchniowych o kodzie 
RW6000211899. Typ JCWP – wielka rzeka nizinna (21) o statusie silnie zmienionej część 
wód ze względu na przekroczenie wskaźników: m2 i m4.  

Potencjał ekologiczny rzeki ocenia się jako zły. Zgodnie z Planem gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Odry celem środowiskowym dla rzeki Warty jest: 

− dobry potencjał ekologiczny;  

− możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Warta w 
obrębie JCWP 

− dobry stan chemiczny. 

Dla rzeki Warty jako korytarza ekologicznego TRANSIT PLRW6000211899 - Szlak 
migracji anadromicznego przedmiotu ochrony do obszaru Natura: 

− ciągłość ekologiczna wg wymagań minoga rzecznego (brak barier >15cm) i łososia 
[szlak migracji do PLH320023 i PLH320046] 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona. 

Dla rzeki przewidziano przedłużenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych jw. do 
roku 2027 ze względu na brak możliwości technicznych ich dotrzymania. 

Uzasadnienie odstępstwa:  

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być 
przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie 
szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań 
naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja 
działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach 
hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian 
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych 
i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie 
krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych.  

Rzeka Kłodawka. 
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Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry rzeka Kłodawka 
stanowi Jednolitą Część Wód Powierzchniowych o kodzie RW60001718929, położoną w 
regionie wodnym Warty. Typ JCWP – potok nizinny piaszczysty (17), status – silnie 
zmieniona część wód ze względu na przekroczenie wskaźnika i1 i i3.  

Potencjał ekologiczny rzeki ocenia się jako zły.  

Zgodnie z Planem, celem środowiskowym dla rz. Kłodawki jest: 

− dobry potencjał ekologiczny 

− dobry stan chemiczny 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona. 

Kanał Postomia do Lubniewki. 

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Kanał 
Postomski do Lubniewki stanowi Jednolitą Część Wód Powierzchniowych o kodzie 
RW600017189619, położoną w regionie wodnym Warty. Typ JCWP – potok nizinny 
piaszczysty (17), status – silnie zmieniona część wód ze względu na przekroczenie 
wskaźnika i1. Potencjał ekologiczny cieku ocenia się jako zły. Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.  

Zgodnie z Planem, celem środowiskowym dla Kanału Postomskiego jest: 

− dobry potencjał ekologiczny 

− dobry stan chemiczny 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona. 

Kanał Maszówek 

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Kanał 
Maszówek stanowi jednolitą część wód powierzchniowych o kodzie RW6000018949, 
położoną w regionie wodnym Warty. Typ JCWP – nieokreślony – kanały i zbiorniki 
zaporowe (0) o statusie sztuczna część wód.  Potencjał ekologiczny kanału ocenia się 
jako zły.  

Zgodnie z Planem, celem środowiskowym dla Kanału Maszówek jest: 

− dobry potencjał ekologiczny;  

− dobry stan chemiczny. 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona. 

Typ odstępstwa:  

Przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego - brak możliwości technicznych. 
Dla kanału przewidziano przedłużenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych jw. do 
roku 2027 ze względu na brak możliwości technicznych ich dotrzymania. 

Uzasadnienie odstępstwa: 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna oraz 
nierozpoznana presja. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, 
obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej ,które są wystarczające, aby 
zredukować tą presję komunalną. W programie działań zaplanowano działania 
obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych, mające na celu rozpoznanie presji a w 
rezultacie jej ograniczenie tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z 
wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, 
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a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan 
będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. 

3. Wody podziemne 

Teren miasta położony jest na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych o nazwie 
JCWPd 33 i kodzie PLGW600033, w regionie wodnym Warty. Powierzchnia terenu 
objętego JCWPd 33 wynosi 1170,7 km2. JCWPd stanowi wielopoziomowy złożony 
system wodonośny. W obrębie systemu wód zwykłych JCWPd 33 wyróżniono 4 poziomy 
wodonośne: 3 czwartorzędowe i 1 neogeński. Granica północna JCWPd poprowadzona 
jest po wododziale wód powierzchniowych zlewni II-rzędu rzeki Warty, natomiast granica 
południowa i wschodnia nie jest poprowadzona po wododziale wód powierzchniowych. 
Granica południowa położona jest w dolinie rzeki Warty, która stanowi oś drenażu wód 
podziemnych. JCWPd nr 33 obejmuje północno - zachodnią część zlewni II - rzędu Warty. 
Rzeka Warta wraz z dopływami stanowi bazę drenażu poziomów wodonośnych 
czwartorzędu i neogenu. Na terenie JCWPd występuje antropopresja związana z 
poborem wód podziemnych, powodującym powstawanie lokalnych lejów depresji. 

Stan ilościowy JCWPd 33 ocenia się jako dobry, a stan chemiczny jako słaby, stan ogólny 
JCWPd - słaby.  

Celem środowiskowym dla JCWPd 33 jest: 

− dobry stan ilościowy 

− dobry stan chemiczny. 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych; zagrożona. Termin osiągnięcia 
dobrego stanu: 2027 r.  

Typ odstępstwa: 

Przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego przez brak możliwości 
technicznych.  

Jakość wód podziemnych na ujęciach miejskich 

Jakość wód podziemnych ujmowanych w ujęciach miejskich charakteryzuje 
podwyższona zawartość żelaza oraz manganu.  

Jakość ujmowanych wód podziemnych przedstawia się następująco: 

Lp. 
Stacja Uzdatniania 
Wody 

Zawartość żelaza 

[mg Fe/dm3] 

Zawartość manganu 

[mg Mn/dm3] 

1. SUW „Centralny” 3,89 0,38 

2. SUW „Kłodawa” 1,72 0,17 

3. SUW „Siedlice” 2,37 0,52 

 
Na stacjach uzdatniania wody stosuje się procesy napowietrzania, odżelaziania i 
odmanganiania oraz dezynfekcji dwutlenkiem chloru. Technologia uzdatniania wody 
stosowana przez stacje uzdatniania wody pozwala dostarczyć do odbiorców wodę 
spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) 
jak niżej.  
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Wskaźnik Jednostka Wartość dopuszczalna 

odczyn pH  6,5 - 9,5 

mętność               mg SiO2/dm3  1 

barwa                       mg Pt/dm3  

przewodność     m S/cm  2500 

 amoniak                   mg N/dm3  0,5 

 azotyny                     mg N/dm3  0,5 

 azotany                    mg N/dm3  50 

 żelazo og.                mg Fe/dm3  0,2 

 mangan                 mg Mn/dm3  0,05 

Liczba bakterii grupy coli Jtk/100 ml 0 

Liczba Escherichia coli Jtk/100 ml 0 

Liczba Enterokoków kałowych Jtk/100 ml 0 

 
Długość sieci wodociągowej na terenie miasta wynosi 392,3 km. 

Nakłady finansowe poniesione przez PWiK Sp. z o.o. na rozbudowę i modernizację sieci 
wodociągowej i ujęć wody: 

− sieci wodociągowej – 5 051,945 tys. zł., 

− ujęć wody – 383,569 tys. zł. 

4. Zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Teren miasta znajduje się w granicach aglomeracji Gorzów Wlkp. Oczyszczalnia ścieków 
w Gorzowie Wlkp. obsługująca aglomerację uwzględniona została w Krajowym 
programie oczyszczania ścieków komunalnych zaktualizowanym obwieszczeniem 
Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji 
krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (M.P. z 2017 r. poz. 1183) w 
pozycji PLLU001. Oczyszczalnia obsługuje poza miastem Gorzów Wlkp. również gminy 
Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Równoważna liczba mieszkańców, 
którą może obsługiwać oczyszczalnia wynosi według projektu 239800 RLM, rzeczywista 
aktualna równoważna liczba mieszkańców wynosi 163400 RLM. Zakładany efekt 
ekologiczny został już przez oczyszczalnię osiągnięty. 

Jakość ścieków dopływających i odprowadzanych w oczyszczalni (średnie roczne 
zestawienie wyników badań) przedstawiała się w 2019 roku następująco: 

Parametr Jednostka 
Miejsce 
badań 

Wartość 
Wartość dopuszczalna 
wg pozwolenia 
wodnoprawnego 

Ilość ścieków   m3/dobę odpływ 19.348 27.500 

ChZT  
 dopływ  1092  

mg O2/dm3 po os. wst. 706  
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 odpływ 39,4 125 

BZT5  

 dopływ  449  

mg O2/dm3 po os. wst. 325  

 odpływ 4,7 15 

zawiesina ogólna       

 dopływ  467  

mg/dm3 po os. wst. 186  

 odpływ 9,1 35 

fosfor ogólny       

 dopływ 13,2  

mg P/dm3 po os. wst. 11,4  

 odpływ 0,31 1 

azot ogólny   

 dopływ  112,5  

mg N/dm3 po os. wst. 11,3  

 odpływ 9,32 15 

 
Nakłady finansowe poniesione w 2019 roku przez PWiK Sp. z o.o. na rozbudowę i sieci 
kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków: 

− sieci kanalizacyjnej – 30 824,769 tys. zł., 

− oczyszczalni ścieków – 2 583,261 tys. zł. 

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta wynosi 331,4 km. 

 
g. geologia 

Zadania 
Ilość spraw 
w 2019 r.  

Wykonywanie zadań organu administracji geologicznej 

pierwszej instancji w zakresie spraw związanych z 

zatwierdzaniem projektów robót geologicznych lub w 

określonych przypadkach wnoszenie sprzeciwu dotyczącego 

wykonywania robót geologicznych.  

5 
(zakończonych 
decyzją) 

Wykonywanie zadań organu administracji geologicznej 

pierwszej instancji w zakresie spraw związanych z 

zatwierdzaniem dokumentacji geologicznej  

8 
(zakończonych 
decyzją) 

Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do 

wykonywania robót geologicznych. 4 
(zgłoszenia) 
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Gromadzenie, archiwizowanie i umożliwianie nieodpłatnego 

zapoznawania się ze zgromadzoną informacją geologiczną na 

wniosek zainteresowanego podmiotu. 

2 
(pisma informujące 
o zasobach złóż 
oraz sprawozdanie 
hydrogeologiczne)                                                                                                                                                                                              

Opiniowanie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy z zakresu występowania obszarów 

naturalnych zagrożeń geologicznych oraz udokumentowanych 

złóż kopalin, zasobów wód podziemnych. 

1 
(pismo o braku 
uwag) 

Opiniowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i 

wód podziemnych będących we właściwościach starosty oraz w 

zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

9 
(pism o braku uwag) 

Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 

inwestycji celu publicznego w zakresie terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych i udokumentowanych złóż kopalin 

i wód podziemnych będących we właściwościach starosty. 

3 
(zakończone 
postanowieniem)  

Postępowania w sprawie zakończenia prac rekultywacyjnych 2                                                                                                                                                                                                        
(zakończone 
decyzją i pismem 
informacyjnym) 

 

h. odpady (komunalne i przemysłowe, utylizacja) 

Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego przedstawia się następująco: 

Do 5 września 2019 r. zagospodarowanie odpadów komunalnych miało być prowadzone 

w obrębie  wyznaczonych regionów gospodarki odpadami komunalnymi, a odpady 

komunalne odebrane z nieruchomości miały być kierowane do wyznaczonych 

w Wojewódzkim Programie Gospodarki Odpadami regionalnych instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Od 6 września 2019 r. 

zagospodarowanie odpadów komunalnych może odbywać się wyłącznie w instalacjach 

komunalnych. Istniejące na obszarze województwa instalacje komunalne wskazywane 

są w planach gospodarki odpadami. 

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego znajduje się lista 
instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych (IK), które zostały oddane 
do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów. 
Lista zastępuje dotychczasowy wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 
(RIPOK) określony w uchwale nr XXIX/449/17 w sprawie wykonania Aktualizacji 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie 
odpadów komunalnych (AWPGO). 

Instalacja do przetwarzania odpadów należąca do firmy INNEKO sp. z o.o. w Gorzowie 
Wielkopolskim przy ul. Małyszyńskiej 180 spełnia wymogi instalacji komunalnej i 
zapewnia: 
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− mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,  

− składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. 

W poniższych tabelach przedstawiono te instalacje wraz z ich istniejącymi mocami 
przerobowymi.  
Tabela: Istniejąca instalacja komunalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

Lp. Gmina 
Nazwa i adres 

instalacji 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za eksploatację 

instalacji 

Przepustowość 

części 

mechanicznej 

[Mg/rok] 

Przepustowość 

części 

biologicznej 

[Mg/rok] 

1 
Gorzów 

Wlkp. 

MBP, ul. 

Teatralna 49, 

66-400 Gorzów 

Wielkopolski 

INNEKO sp. z 

o.o. Gorzów 

Wielkopolski 

58 300 31 500 

 

Tabela: Istniejące składowisko odpadów komunalnych na terenie miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego  

Lp. Gmina 
Nazwa i adres 

składowiska 

Podmiot 

eksploatujący 

instalację 

Pojemność 

całkowita 

[m3] 

Pojemność 

wypełniona 

[m3] 

Pojemność 

pozostała 

[m3] 

1 
Gorzów 

Wlkp. 

Składowisko 

odpadów 

komunalnych  

w Gorzowie 

Wielkopolskim 

INNEKO sp. 

z o.o. Gorzów 

Wielkopolski 

427 935 153 783 272 982 

 

Tabela: Istniejąca kompostownia odpadów zielonych i innych odpadów ulegających 
biodegradacji zbieranych selektywnie na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  

Lp. Gmina Nazwa i adres instalacji 

Podmiot 

eksploatujący 

instalację 

Zdolność 

przerobowa 

roczna [Mg/rok] 

1 
Gorzów 

Wlkp. 

Kompostownia, ul. 

Małyszyńska 180,  

działka ewid. 154/2  

66-400 Gorzów 

Wielkopolski  

INNEKO sp. z o.o. 

Gorzów 

Wielkopolski 

10 000 

 

Tabela: Istniejące kompostownie odpadów ulegających biodegradacji zbieranych 
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selektywnie na terenie Miasta 

Lp. Gmina Nazwa i adres instalacji 

Podmiot 

eksploatujący 

instalację 

Zdolność 

przerobowa 

roczna [Mg/rok] 

1 
Gorzów 

Wlkp. 

Kompostownia, ul. 

Małyszyńska 180,  

działka ewid. 154/2  

66-400 Gorzów 

Wielkopolski  

INNEKO sp. z o.o. 

Gorzów 

Wielkopolski 

15 000 

2 
Gorzów 

Wlkp. 

Kompostownia, ul. 

Małyszyńska 180,  

działka ewid. 85/1 

66-400 Gorzów 

Wielkopolski 

INNEKO sp. z o.o. 

Gorzów 

Wielkopolski 

15,300 

. 

Dokumentem regulującym sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych na 
terenie miasta Gorzowa jest uchwalony przez Radę Miasta Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

System zbiórki odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych obejmuje poza zmieszanymi odpadami komunalnymi: 

− papier; 

− szkło, w tym szkło bezbarwne i szkło kolorowe; 

− tworzywa sztuczne; 

− opakowania wielomateriałowe; 

− metale; 

− odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 
ulegające biodegradacji; 

− odpady zielone; 

− przeterminowane leki, chemikalia; 

− zużyte baterie i akumulatory; 

− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

− meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

− odpady budowlane i rozbiórkowe; 

− zużyte opony. 

Istnieje również możliwość oddania odpadów komunalnych do Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (określonych w regulaminie jako PSZOK). 

Na terenie miasta wyznaczono Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) zlokalizowany przy ul. Małyszyńskiej (Chróścik), który jest czynny jest przez 
cały rok z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Punkt selektywnego 
zbierania odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje 
się również przy ul. Teatralnej. W punkcie zbierania odpadów przy ul. Teatralnej zebrano 
w 2019 r. łącznie 199,00 Mg odpadów komunalnych w postaci zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, z czego 171 Mg z terenu miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego, w tym: 
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− w ramach PSZOK 26,453 Mg; 

− zbiórka mobilna 91,536 Mg; 

− zebrane od firm 49,496; 

− w ramach edukacji „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”. 

W PSZOK-u przy ul. Małyszyńskiej zebrano w 2019 r. łącznie 1 021,812 Mg odpadów 
komunalnych, w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych 360,95 Mg. 

W ramach akcji „Zielona szkoła, Zielone Przedszkole” na terenie miasta zebrano: 

Tabela: Zebrane odpady w ramach akcji „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”  

Rodzaj odpadu 
Masa odpadu [Mg] 

2019 

Papier (makulatura) 22,390 

Tworzywa sztuczne (nakrętki) 3,48 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 3,710 

baterie 4,230 

           

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej Polska jest zobligowana do zredukowania ilości 
składowanych odpadów. Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do 
maksymalnie 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania – w stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 r. Ponadto do obowiązków gmin należy osiągnięcie odpowiednich 
poziomów odzysku, recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów 
komunalnych, takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło. Ustawa zobowiązuje 
gminy do osiągnięcia takich wskaźników do 16 lipca 2020 r.  

W czasie sporządzania Raportu o stanie Miasta za rok 2019 Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa nie dysponował danymi dotyczącymi gospodarki odpadami 
komunalnymi. 

 

i. inne rodzaje odpadów: 

Komunalne osady ściekowe. 

Komunalne osady ściekowe zgodnie z definicją ustawy to pochodzący z oczyszczalni 
ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania 
ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków 
komunalnych. Zgodnie z katalogiem odpadów klasyfikuje się je do grupy 19 – odpady z 
instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz 
z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych.  

Informacje o masie osadów komunalnych wytworzonych i poddanych odzyskowi w 
instalacji oraz poza instalacjami zawarto na podstawie zbiorczych zestawień danych o 

https://ekolia.pl/oczyszczalnia-sciekow-definicja/
https://ekolia.pl/oczyszczalnia-sciekow-definicja/
https://ekolia.pl/scieki-definicja/
https://ekolia.pl/scieki-definicja/
https://ekolia.pl/katalog-odpadow-o-co-w-tym-chodzi/
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komunalnych osadach ściekowych złożonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim za rok 2019. 

Tabela: Masa oraz sucha masa komunalnych osadów ściekowych [Mg] wytworzonych na 
terenie Gorzowa Wielkopolskiego oraz przetworzonych – dane za 2019 rok 

 
2019 

Wytwarzanie Odzysk poza instalacją 

Masa całkowita 11 411,92 7 000,00 

Masa sucha 2 282,00 1 400,00 

 

Większa ilość zagospodarowanych odpadów w stosunku do wytworzonych wynika z 
faktu, iż zagospodarowano odpady, które były magazynowane na terenie poletek, a 
wytworzone zostały w poprzednich latach. 

Odpady medyczne i weterynaryjne. 

Odpady medyczne i weterynaryjne powstają w związku z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych ludzi lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także prowadzeniem 
badań i doświadczeń naukowych oraz doświadczeń na zwierzętach. Możliwości 
zapobiegania powstawaniu tych odpadów są niewielkie, co uwarunkowane jest 
koniecznością stosowania jednorazowego wyposażenia, ze względów sanitarno-
epidemiologicznych. 

Zgodnie z katalogiem odpadów, ten rodzaj odpadów zaliczany jest do grupy 18. Źródłem 
powstawania odpadów medycznych są ośrodki służby zdrowia, laboratoria badawcze, 
zakłady farmakologiczne, prywatne gabinety lekarskie i stomatologiczne, ambulatoria, 
instytuty badawcze, zakłady kosmetyczne, a także leczenie domowe (dializy, podawanie 
insuliny, opatrunki, farmaceutyki itp.). Odpady weterynaryjne powstają w placówkach 
weterynaryjnych. 

Odpady medyczne i weterynaryjne są materiałem o zróżnicowanym poziomie zagrożenia 
chemicznego i sanitarnego oraz o zróżnicowanych właściwościach fizycznych.  

Na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego znajduje się jedna spalarnia odpadów 
medycznych i weterynaryjnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w 
Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o., o mocy przerobowej 1 320 Mg/rok.  

Tabela: Ilość zebranych i unieszkodliwionych odpadów medycznych na terenie Gorzowa 
Wielkopolskiego [Mg] 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
2019 [Mg] 

unieszkodliwione 

18 01 01 
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich 

resztki (z wyłączeniem 18 01 03) 

0,0035 

18 01 02* 

Części ciała i organy oraz pojemniki na krew 

i konserwanty służące do jej 

przechowywania  

(z wyłączeniem 18 01 03) 

8,505 
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18 01 03* 

Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, o 

których wiadomo lub co do których istnieją 

wiarygodne podstawy do sądzenia, że 

wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. 

zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, 

podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 

82 

574,44 

18 01 04 

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. 

opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, 

ubrania jednorazowe, pieluchy) 

11,9193 

18 01 06* 
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, 

zawierające substancje niebezpieczne 

4,9918 

18 01 07 
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, 

inne niż wymienione w 18 01 06 

0,003 

18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 1,526 

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 0,5669 

18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego 0,0018 

OGÓŁEM 601,9573 

 

Tabela: Ilość zebranych i unieszkodliwionych odpadów weterynaryjnych na terenie 
Gorzowa Wielkopolskiego [Mg] 

Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

2019 [Mg] 

unieszkodliwione  

w instalacji 

18 02 01 
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz 

ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) 
0,0015 

18 02 02* 

Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, o 

których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i 

zwierząt 

8,8729 

18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 2,3974 

18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 0,116 
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18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07 0,9261 

OGÓŁEM 12,3139 

 

Odpowiednia gospodarka odpadami ma pozytywny wpływ zarówno na życie społeczne 
jak i gospodarkę. Mniejszy udział odpadów kierowanych na składowiska powoduje 
zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, a co za tym idzie poprawę jakości życia 
mieszkańców. Wtórne wykorzystanie odpadów zmniejsza również straty gospodarcze, 
gdyż niewykorzystane oznaczają marnowanie nakładów pracy i energii potrzebnych do 
wydobycia surowców, produkcji i dystrybucji. 

Przewiduje się, iż nowe przepisy związane z gospodarką odpadami spowodują dalszy 
wzrost udziału selektywnie zebranych odpadów, ze względu na wyższe opłaty za 
odbieranie odpadów niesegregowanych. Kontynuowane będą także działania mające na 
celu utylizację azbestu. 

Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów. 

Tabela: Miejsca nielegalnego składowania odpadów na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

Dzikie wysypiska  jednostka 2018 r. 2019 r. 

powierzchnia istniejących – stan w 

dniu 31 XII  
m2 31 468 200 

istniejące – stan w dniu 31 XII szt. 8 1 

Zlikwidowane szt. 17 27 

odpady komunalne zebrane 

podczas likwidacji nielegalnych 

składowisk – w ciągu roku 

Mg 48,86 86,51 

 

Program usuwania azbestu. 

Miasto od 2014 r., w cyklach rocznych, realizuje postanowienia „Programu Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” usuwając azbest i wyroby zawierające azbest z 
terenu Gorzowa Wielkopolskiego. 

Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwałą Nr XXXIX/474/2017 z dnia 24 stycznia 
2017 r. przyjęła Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2016-2032 stanowiący aktualizację dotychczasowego 
programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego. Program zakłada usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gorzowa Wielkopolskiego do końca 2032 r. i jednocześnie minimalizację 
negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz likwidację 
szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.  

We wrześniu 2016 r. przeprowadzona została na terenie miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego terenowa inwentaryzacja wyrobów azbestowych, która pozwoliła na 
określenie ilości i rodzaju wyrobów azbestowych oraz oszacowanie kosztów usunięcia 
płyt azbestowo-cementowych z terenu miasta. Dane z inwentaryzacji zostały 
zaktualizowane w Bazie Azbestowej. Na podstawie informacji od właścicieli i 
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użytkowników nieruchomości, na których są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, 
dane o miejscach i ilości wyrobów zawierających azbest oraz o ilości unieszkodliwionych 
odpadów azbestowych wprowadzane są na bieżąco do Bazy Azbestowej.  

Według stanu na marzec 2020 r. na terenie miasta znajduje się 3 361,791 Mg 
zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych, z czego 516,740 Mg to azbest w posiadaniu 
osób fizycznych  i 3 345,051 Mg w posiadaniu osób prawnych. 

Unieszkodliwiono razem 1 338,574 Mg odpadów zawierających azbest, w tym osoby 
fizyczne 181,802 Mg i osoby prawne 1 156,773 Mg, pozostało do unieszkodliwienia 
2 523,217 Mg azbestu, w tym osoby fizyczne 334,938 Mg i osoby prawne 2 188,278 Mg. 

Program usuwania azbestu na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego realizowany od 
roku 2014 jest dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy udziale środków NFOŚIGW. 

W ramach Programu Miasto usunęło w roku 2019 razem 191,577 Mg wyrobów 
zawierających azbest, w tym: 

− pokrycia dachowe i inne elementy budowlane zawierające azbest - 
unieszkodliwione z demontażem - 176,582 Mg 

− materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych - 
unieszkodliwione bez demontażu - 14,995 Mg 

W 2019 r.  usunięto 36,529 Mg azbestu pochodzącego od osób fizycznych i 155,048 Mg 
od osób prawnych. 

Działaniami projektu objęto 30 nieruchomości należących do osób fizycznych i 5 
nieruchomości należących do różnych podmiotów (w tym m.in. Miasta, Spółdzielni 
Inwalidów „WARTA” oraz innych podmiotów). 

Zadanie obejmowało demontaż wyrobów zawierających azbest, ich zabezpieczenie, 
załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia lub zabezpieczenie, załadunek, 
transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych na składowisku 
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie 
Wielkopolskim przy ul. Małyszyńskiej 180. 

Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 103.451,58 zł. 

Ilość wydanych decyzji w roku 2019. Wydano łącznie 23 decyzje, w tym: 7 pozwoleń na 
wytwarzanie odpadów, 3 zezwolenia na zbieranie odpadów, 4 zezwolenia na 
przetwarzanie odpadów, 1 zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, 6 decyzji 
nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego 
do ich magazynowania lub składowania, 1 zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i 1 zezwolenie na prowadzenie 
grzebowiska zwłok zwierzęcych.  

j. decyzje środowiskowe 

W 2019 r. wydano łącznie 14 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wydane decyzje środowiskowe w większości dotyczyły: 

a) przedsięwzięć związanych z rozbudową istniejących zakładów przemysłowych, 
takich jak: 

− Zakład Produkcyjno-Handlowy „RAFI” – Alicja Mielcarek (montaż i eksploatacja 
stanowiska lakierniczego), 
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− BORNE FURNITURE Sp. z o.o. (rozbudowa o halę magazynowo-produkcyjną), 

− Beco Polska Sp. z o.o. (montaż kabiny lakierniczej) 

− SOLVAY Engineering Plastics Poland Sp. z o. o. (budowa budynku produkcyjnego 
granulatów poliamidowych z włóknem szklanym); 

b) planowanej realizacji nowych zakładów przemysłowych lub usługowych o 
charakterze: 

− wielkopowierzchniowej zabudowy magazynowo-produkcyjnej (2 inwestycje), 

− produkcji mas bitumicznych, 

− produkcji energii z odnawialnych źródeł (farma fotowoltaiczne) 

− produkcji środka poprawiającego właściwości gleby w procesie kompostownia 
odpadów biodegradowalnych. 

Przeprowadzone procedury związana z wydaniem decyzji środowiskowej pozwoliły po 
zasięgnięciu opinii właściwych organów specjalistycznych na wydanie decyzji w zakresie 
środowiskowych uwarunkowań ich realizacji bez konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, co znacznie skraca czas procesu przygotowania 
inwestycji. Tylko w jednym przypadku, ze względu na już istniejące uwarunkowania 
środowiskowe, decyzja wymagała przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

k. programy i inicjatywy proekologiczne 

Kampanie edukacyjne skierowane do mieszkańców i uczniów: 

Kampania edukacyjno-informacyjna „W Gorzowie dbamy  o powietrze, którym 

oddychamy”. 

Miasto w 2019 roku prowadziło Kampanię edukacyjno-informacyjną „W Gorzowie dbamy                  
o powietrze, którym oddychamy” współfinansowaną ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 

Celem kampanii było: 

− poznanie źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz poznanie sposobów zapobiegania 
zanieczyszczeniom; 

W ramach kampanii odbyły się: 

a. Konkurs plastyczny dla dzieci. Do konkursu zaproszone zostały dzieci z gorzowskich 
przedszkoli: 28 przedszkoli miejskich i 4 niepublicznych.  

b. Konkurs plastyczno-literacki dla uczniów klas I-III. Dzieci kl. I-III z gorzowskich szkół 
podstawowych wykonały prace plastyczne na temat stanu powietrza w mieście. Na 
podstawie rysunków, z pomocą nauczycieli powstawały opowiadania. Opowiadanie 
wykonywane było grupowo. Najciekawsze prace opublikowane zostały w bezpłatnym 
miejskim miesięczniku informacyjnym Gorzowskie Wiadomości Samorządowe.  

c. Konkurs plastyczny na plakat dla młodzieży klas IV-VI „Stop niskiej emisji”. 

d. Warsztaty dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych p.n. „Jakim powietrzem 
oddycham”, dotyczące porostów jako organizmów wskaźnikowych czystości 
powietrza. Warsztaty prowadzone były przez lichenologa. W warsztatach wzięła 
udział młodzież z ośmiu klas z sześciu szkół. 
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e. Konkurs fotograficzny dla mieszkańców „Niebo nad Gorzowem”, którego głównymi 
celami było propagowanie zainteresowań zjawiskami zachodzącymi w środowisku 
spowodowanymi ingerencją człowieka. 

f. Wydana została kolejna publikacja dla dzieci, tym razem dotycząca dbałości o jakość 
powietrza w mieście pt. „Jak nosorożec mocno wiekowy klimat w Gorzowie uczynił 
zdrowym”. Książeczka dla dzieci jest kontynuacją przygód Gorzowskiego Nosorożca 
związanych z zasadami selektywnej zbiórki odpadów. Publikacja wydana została w 
nakładzie 6 000 egzemplarzy.  

Kampania edukacyjna „Poznajemy bioróżnorodność naszego miasta i okolic” 

Miasto w 2019 roku prowadziło Kampanię edukacyjną „Poznajemy bioróżnorodność 
naszego miasta i okolic” współfinansowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 

Celami kampanii było: 

a. wyzwalanie odpowiedzialności i troski o dobro przyrody i środowiska; 
b. uświadomienie społeczeństwu znaczenia owadów zapylających w rolnictwie i 

sadownictwie; 
c. poznanie zasad hodowli pszczół i zachęcenie szczególnie młodzieży do zakładania 

pasiek;  
W ramach kampanii odbyły się: 

a. Konkurs wiedzy dla młodzieży „Pszczelarstwo w Polsce”. W jubileuszowej XX edycji 
konkursu wzięła udział młodzieży z województwa lubuskiego.  

b. Konkurs wiedzy dla młodzieży „Formy ochrony przyrody w  Polsce” skierowany był 
do uczniów klas V i VI szkół podstawowych. 

c. Konkurs fotograficzny „Ptaki miejskie w obiektywie” dla mieszkańców miasta, wśród 
których jest wielu ornitologów-amatorów. Konkurs zachęcił gorzowian do poznawania 
fauny miasta – ptaków bytujących w miejskich parkach, skwerach i ogrodach 
działkowych i utrwalenia ich na fotografii.  

d. Posadowienie eksperymentalnej pasieki na dachu wieżowca „Przemysłówki” 
znajdującego  się w centrum miasta - kontynuacja udanego eksperymentu z 2018 r.  

e. Piknik pszczelarski, którego głównym wydarzeniem był kiermasz, na którym 
mieszkańcy mogli nabyć produkty pszczele od lokalnych pszczelarzy oraz wziąć 
udział w warsztatach edukacyjnych.  

 

2. REWITALIZACJA. 

 

W Gorzowie rewitalizacja prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji 

Gorzów 2025+ (GPR). Został on opracowany w trybie art. 14 ustawy z dnia  9 

października 2015 r. o rewitalizacji, a następnie uchwalony podczas sesji Rady Miasta  w 

dniu 13 grudnia 2016r. Program, prócz ogólnych wytycznych zawiera listę 53 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które ze względu na przeważający typ interwencji są 

sklasyfikowane według następujących kategorii: przedsięwzięcie społeczno – 

gospodarcze, techniczne, przestrzenno – funkcjonalne oraz środowiskowe. W cyklach 

rocznych jest sporządzany i przedkładany Radzie Miasta raport z monitorowania stopnia 
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realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, który zawiera syntetyczne informacje o liczbie 

zrealizowanych zadań, tych które są w trakcie, lub co do których nie podjęto działań. W 

2019 r. (trzeci rok wdrażania GPR) łącznie, w pełni zrealizowane przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne stanowią 18,86% wszystkich przedsięwzięć. 39,64% zadań zostało 

uruchomionych i obecnie znajdują się na różnych poziomach zaawansowania ich 

realizacji. 41,5% wszystkich przedsięwzięć oczekuje na uruchomienie w kolejnych latach 

funkcjonowania programu. Wśród zrealizowanych do końca 2019 r.  przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych znajdują się: 

Przedsięwzięcie nr 2 Poprawa warunków edukacji i opieki przez termomodernizację 

obiektów użyteczności publicznej. W przypadku tego przedsięwzięcia odstąpiono od 

realizacji inwestycji w dwóch obiektach: Przedszkolu Miejskim nr 33 oraz budynku 

znajdującym się przy ul. Kosynierów 22/23; (zrealizowane w części, stopień realizacji 

określany na 50%); 

Przedsięwzięcie nr 6 Przebudowa lokali komunalnych przeznaczonych na lokale 

socjalne; 

Przedsięwzięcie nr 15 „Kwadrat – wzorcowa miejska przestrzeń rekreacji; 

Przedsięwzięcie nr 18 Rozwój usług wsparcia na obszarze rewitalizacji; 

Przedsięwzięcie nr 41 Miasto odwraca się ku Kłodawce ; 

Przedsięwzięcie nr 51 Zawodowcy w Gorzowie; 

Przedsięwzięcie nr 52 Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy 

na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.; 

Przedsięwzięcie nr 14 Rekreacyjna trasa pieszo – rowerowa wzdłuż Kłodawki; 

Przedsięwzięcie nr 17 Rewaloryzacja Parku Siemiradzkiego; 

Przedsięwzięcie nr 50 Ścieżka nad Wartą – przedłużenie bulwaru wschodniego 

W samym 2019 r. zakończono realizacje 3 z wymienionych wyżej przedsięwzięć tj.: 

Przedsięwzięcie nr 14 Rekreacyjna trasa pieszo – rowerowa wzdłuż Kłodawki; 

Przedsięwzięcie nr 17 Rewaloryzacja Parku Siemiradzkiego; 

Przedsięwzięcie nr 50 Ścieżka nad Wartą – przedłużenie bulwaru wschodniego. 

W raportach analizie poddawane są czynniki ryzyka i uwarunkowania wpływające na  

możliwości realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+. Wśród nich 

wymienia się  przede wszystkim  brak możliwości zapewnienia stabilnego finansowania 

dla wszystkich przedsięwzięć oraz przewagę zadań o charakterze technicznym oraz 

przestrzenno – funkcjonalnym, co rodzi ryzyko nieuzyskania komplementarności 

problemowej, która jest obowiązkiem przy realizacji programów rewitalizacji. W 

październiku 2019 r. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. na wniosek Prezydenta Miasta podjęła 

uchwałę o przystąpieniu do prac nad zmianami programu. W ramach aktualizacji 

przeprowadzone zostały szczegółowe badania diagnostyczne dotyczące obszarów 

rewitalizacji. Analizom poddano możliwości realizacji przedsięwzięć, zmiany wynikające 

między innymi ze zmieniających się uwarunkowań prawnych czy możliwości ich 
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finansowania. Projekt aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+ 

został przekazany do konsultacji społecznych, które zakończą się 10 kwietnia bieżącego 

roku.  

Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji koordynuje realizację projektu „Mieszkać 

Lepiej”, który jest również jednym z przedsięwzięć ujętych w Gminnym Programie 

Rewitalizacji Gorzów 2025+.   Bezpośrednimi realizatorami projektu są wspólnoty 

mieszkaniowe oraz jedna spółdzielnia mieszkaniowa. W wyniku realizacji projektu 

zostaną zmodernizowane 34 budynki oraz 26 podwórek. W 2019 roku wyłoniono  

wszystkich wykonawców prac remontowo – budowlanych. Do 31 grudnia 2019r. 

zakończono ponad 90% zaplanowanych w projekcie prac. Z uwagi na niezależne od 

partnerów i wykonawców okoliczności konieczne było przedłużenie terminu rzeczowej 

realizacji projektu do 30 kwietnia 2020r.  i finansowej do 31 maja 2020r.  W 2019 roku z 

udziału w projekcie zrezygnowała jedne ze wspólnot. Aktualna wartość projektu, zgodna 

z umową o dofinasowanie to 6 487132,30 zł, w tym dofinansowanie - 2 814 064,14 zł. 

(EFRR, RPO – Lubuskie 2020). 

W 2019r. w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019 zrealizowano 40 zadań na 

łączną kwotę 6 083 942,36 zł. 

W 2019 r. w konsultacjach dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2020 wzięło udział 
13.583 osób, w tym: 
maraton pisania wniosków: 100 osób, 
zgłaszanie zadań: 166 osób, 
spotkania dyskusyjne: 623 osób, 
głosowanie: 12.623 osób, 
ewaluacja: 71 osób. 
 
Zgłoszono 218 (w tym 3 po terminie) pomysłów, w tym: 178 projektów w kategorii 

rejonowej; 25 projektów w kategorii oświatowej; 15 projektów w kategorii ogólnomiejskiej. 

Przeznaczono do realizacji 37 zadań, w tym: 30 zadań w kategorii rejonowej (1 zadanie 

miękkie, 29 zadań twardych); 5 zadań w kategorii oświatowej, z czego jedno zostało 

wycofane z realizacji w 2020 roku; 2 zadania w kategorii ogólnomiejskiej (1 zadanie 

twarde, 1 miękkie). 

 

3. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI. 

Gospodarka nieruchomościami oparta jest na gminnym zasobie nieruchomości, który jest 

wykorzystywany na cele rozwojowe miasta i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w 

szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego, usługowego, przemysłowego 

oraz związanych z tym budową urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację 

celów publicznych. Wykorzystanie zasobu miasta określone jest wiążącymi organ 

wykonawczy ustaleniami wynikającymi z uchwał budżetowych oraz uchwałami 

określającymi zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych, zasady 

sprzedaży lokali mieszkalnych oraz zasad gospodarowania lokalami użytkowymi. 

Podstawowym składnikiem mienia Miasta są nieruchomości gruntowe. Grupa „0” - 

„Grunty” obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. grunty zabudowane, 

zurbanizowane, użytki rolne, grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione, tereny 



 

82 

rekreacyjno-wypoczynkowe i komunikacyjne, grunty pod wodami oraz pozostałe tereny, 

w tym prawo użytkowania wieczystego. Udział gruntów Miasta w powierzchni 

geodezyjnej całego miasta stanowi 37,6 %. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. zgodnie 

z ewidencją księgową grunty stanowiącej przedmiot własności Miasta zajmowały 

powierzchnię 3.221,82ha, natomiast grunty stanowiące własność Skarbu Państwa na 

których ustanowiono prawo użytkowania wieczystego Miasta zajmowały powierzchnię 

0,72ha. 

W 2019 roku w wyniku dokonanych transakcji, przekształceń oraz weryfikacji gruntów stan 

posiadania zmniejszył się o 67,68 ha. Wpływ na tę wartość miało między innymi: 

a. zbycie gruntów o pow. 39,96 ha, 

b. wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego o pow. 32,58 ha, 

c. oddania w trwały zarząd gruntów o pow. 0,02 ha, 

d. nabycie gruntów o pow. 10,06 ha, 

e. wygaśnięcia trwałego zarządu gruntów o pow. 0,22 ha. 

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych na 

dzień 31.12.2019r. były równe 36.129,20 tys. zł i w porównaniu do stanu z końca 2018r. 

zwiększyły  

o 8.379,92 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2019r. Miasto posiadało 3.154,14 ha gruntów własnych. Powierzchnia 

ta obejmuje również grunty o pow. 9,36 ha stanowiące własność Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego poza granicami administracyjnymi, zlokalizowane na terenie gminy 

Deszczno i Dziwnów. 

Sprzedaż nieruchomości z zasobu gminnego odbywa się po analizie stanu prawnego i 

faktycznego, sposobu jej zagospodarowania w oparciu o założenia obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewentualnego przeznaczenia 

nieruchomości na potrzeby własne gminy oraz sprzedaży na rzecz innych podmiotów. 

Przeważająca część zasobu nieruchomości Miasta Gorzowa Wlkp. objęta jest miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, i nie ma przeszkód do przeznaczenia tych 

terenów do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych na cele wynikające z 

planów miejscowych. Jednakże sprzedaż i zagospodarowanie większości z nich wiąże się z 

koniecznością wybudowania niezbędnej infrastruktury technicznej oraz dróg publicznych. 

Dlatego też nieruchomości sprzedawane są sukcesywnie w miarę możliwości finansowych i 

inwestycyjnych Miasta oraz inwestorów sieci infrastruktury technicznej - z uwzględnieniem 

jednocześnie bieżącego zapotrzebowania na lokalnym rynku nieruchomości. Dotyczy to w 

szczególności większych niezagospodarowanych terenów położonych na obrzeżach miasta, 

w tym terenów popoligonowych o zróżnicowanym przeznaczeniu, Oś. Leśnego - 

przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sprzedaż tych 

nieruchomości rozpoczęta została w 2019r. i kontynuowana będzie w kolejnych latach. 

Ponadto, w 2019r. rozpoczęta została sprzedaż bardzo atrakcyjnych terenów inwestycyjnych 

w rejonie ul .Dobrej, w sąsiedztwie drogi ekspresowej S3, kompleksowo uzbrojonych w 

ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,  dedykowanych do mini, małych 

i średnich przedsiębiorstw. 

Z tytułu sprzedaży na własność nieruchomości uzyskano w 2019 roku dochód w wysokości 

23.655,63 tys. zł, w tym dochód z tytułu ratalnej spłaty ceny sprzedaży nieruchomości - 
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991,69 tys. zł, który stanowi spłatę ceny nieruchomości w latach ubiegłych z rozłożeniem 

ceny sprzedaży na raty. 

Sprzedano w 2019 roku następujące nieruchomości: 

1) w drodze przetargów i rokowań: 

− 11 działek o pow. 15.176m2 - pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 

− 3 działki o pow.16.909m² - pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, 

− 3 działki o pow. 2.970m2 – na cele handlowo-usługowo-mieszkaniowe, 

− 6 działek o pow. 133.486m² - na cele usługowo-magazynowo-produkcyjne, 

− 6 działek o pow.108m² - pod budowę garaży, 

− 5 działek o pow. 3.965m² zabudowane 2 budynkami o funkcji usługowej, 

− 1 lokal mieszkalny - w drodze przetargu, 

2) w trybie bezprzetargowym: 

− 11 działek o pow. 766m² - na poprawę warunków zagospodarowania przyległych 

nieruchomości, 

− 1 działkę o pow.55m² – na cele infrastruktury technicznej na rzecz ENEA Operator  

Spółki z o.o., 

− 2 działki o pow.46m² zabudowane garażem – na rzecz najemcy, 

− 1 działkę o pow.4.745m² zabudowaną budynkiem szkoły przy ul. Stanisławskiego 3 – 

na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców z bonifikatą od ceny sprzedaży, 

− 8 lokali mieszkalnych, w tym 7 na rzecz najemców, a 1 na poprawę warunków 

zagospodarowania sąsiedniego lokalu, 

3) w drodze zamiany: 

− 2 niezabudowane działki gruntu o pow. 49m² przeznaczone na poprawę warunków 

zagospodarowania przyległej nieruchomości - w celu pozyskania 1 działki o pow.23m² przy 

ul. Spokojnej zajętej pod drogę publiczną, 

− 1 działkę o pow.15m² zabudowaną stacją transformatorową – w celu pozyskania 2 

działek gruntu o pow.19m² przy ul. Przemysłowej, zabudowanych częścią budynku 

gospodarczego, 

− 1 działkę o pow.48m² na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej – w celu pozyskania 1 działki o pow.6m² stanowiącej część ul. Czarnieckiego – 

drogi publicznej, 

− 1 lokal mieszkalny o pow.68,70m² przy ul. Garbary w celu pozyskania 1 lokalu 

mieszkalnego  

o pow.34,30m² przy ul. Kosynierów Gdyńskich w budynku przewidzianym do rozbiórki. 

4) w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa w wyniku decyzji 

podziałowych lub decyzji zezwalających na realizację inwestycji celu publicznego pod drogi 

publiczne przyznano: 

− za 1 działkę o pow. 641m² przy ul. Myśliborskiej przekazano 1 działkę gruntu o 

pow.810m² przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe, 

− za 3 działki o pow. 587m² przy ul .Myśliborskiej  - 1 działkę o pow. 757m² 

przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe,                                                                          , 

− za 2 działki o pow. 3.017m² przy ul. Czartoryskiego – 1 działkę o pow.2.214m² przeznaczoną 

na cele usługowe. 

Natomiast dochód z  tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie 

wieczyste wyniósł 4.447,12 tys. zł. W 2019 roku oddano w  trwały zarząd : 
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− w ramach regulacji stanu prawnego 3 działki - na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz 
Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp., 

− 1 lokal niemieszkalny o pow.124,66m² przy ul. Mieszka I 50 na rzecz Przedszkola 
Miejskiego Nr 2 – w celu utworzenia dodatkowego punktu przedszkolnego. 

W związku z likwidacją gimnazjów oraz decyzją o przekazaniu Liceum Sztuk Plastycznych i 
Szkoły Muzycznej do prowadzenia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydano: 

1) 6 decyzji w sprawie przekazania trwałego zarządu między jednostkami, w wyniku 
których jednostki pozyskały prawo trwałego zarządu do nieruchomości: 
− Szkoła Podstawowa Nr 17 - przy ul. Warszawskiej 19 i ul. Dziewięciu Muz, 
− Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – przy ul. Estkowskiego 3, 
− Zespół Szkół Elektrycznych Nr 3 – przy ul. Grobla 68a, 
− Liceum Sztuk Plastycznych - przy ul. Warszawskiej 18 i ul. Szkolnej 5, 
− Zespół Szkół Gastronomicznych - przy ul. Bema 1, 

2) decyzje w sprawie wygaszenia trwałego zarządu w związku z przekazaniem do 
prowadzenia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szkoły Muzycznej I i II st. 
im. T Szeligowskiego  przy ul. Chrobrego 3-4 oraz Liceum Sztuk Plastycznych do 
nieruchomości przy ul. Warszawskiej 18b i ul. Szkolnej 5. 

Z tytułu opłat za przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2019 

roku uzyskano dochód w wysokości 4.707,90 tys. zł. Z dniem 1 stycznia 2019r. prawo 

użytkowania wieczystego wszystkich gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 

przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Trwa procedura wydawania zaświadczeń 

potwierdzających przekształcenie i udzielanie bonifikat. Na dochód ten złożyły się m.in. opłaty 

za przekształcenie gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe na rzecz osób fizycznych 

oraz spółdzielni mieszkaniowych z zastosowaniem bonifikaty od jednorazowej opłaty 

przekształceniowej. 

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą również lokale użytkowe. 
Wprowadzenie nowych zasad wynajmu lokali użytkowych miało na celu ożywienie rynku 
lokalnego, skrócenie procedur zagospodarowania lokali oraz stworzenie warunków 
wspierających działalność podmiotów, organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz 
mieszkańców miasta. Zmiany te zwiększyły efektywność gospodarowania lokalami 
użytkowymi. Na dzień 1 stycznia 2019 roku własność Miasta stanowiło 618 lokali 
użytkowych i 292 garaże.  Największą ilość stanowią lokale wynajmowane pod handel i 
usługi. W drugiej kolejności to biura, lokale wynajmowane są na działalność 
gastronomiczną, rzemieślniczą, magazynową, na cele prowadzonej działalności pożytku 
publicznego. Ponad 60 lokali użytkowych wykorzystywanych jest pod działalność 
medyczną. Pozostałe lokale użytkowe wynajęte są na różnego rodzaju cele, od 
działalności oświatowej poprzez turystyczną, produkcyjną, charytatywną po sportową i 
kulturalną. 
Zgłoszone wolne lokale przeznaczane są do zagospodarowania w drodze przetargu oraz 
bezprzetargowo na rzecz fundacji i stowarzyszeń. Dochody z tytułu najmu lokali stanowią 
dochód Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.  W 2019 roku wynajęto 47 
lokali użytkowych, 8 pomieszczeń gospodarczych oraz 2 garaże. 
Tymczasową formą gospodarowania nieruchomościami gminnymi są umowy dzierżawy, 
najmu i użyczenia gruntów. W 2019 roku zawarto 32 umowy użyczenia gruntów na ogólną 
pow.116.528m2 na rzecz podmiotów, głównie instytucji kultury i organizacji na cele nie 
związane z działalnością gospodarczą. Nieruchomości oddawane są w dzierżawę i najem 
na wniosek zainteresowanych podmiotów lub w drodze przetargu. Zawarte w 2019 roku 
umowy stanowią w większości kontynuację umów zawartych w latach poprzednich. 
Wydzierżawiono grunty z przeznaczeniem na: 

− poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości, zawierając 85 umów na grunt 
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o pow. 19.816m2, 
− roboty budowlane, zawierając 25 umów na ogólną pow. 8.800m2, 
− cele garażowe, zawierając 15 umów na grunt o pow. 262 m2, 
− cele handlowe, zawierając 88 umów na grunt o pow. 18.729m2, 
− ogródki warzywno-kwiatowo-owocowe, zawierając 41 na grunt o pow. 20.459m2, 
− altany śmietnikowe, 9 umów na grunt o pow. 228 m2 , 
− pod infrastrukturę techniczną – zawarto 20 umów na grunt o ow. 4.406m2. 

Dochód za najem i dzierżawę gruntów na cele rolne oraz nierolnicze wyniósł 1.196,95 
tys. zł. 
Zestawienie dochodu Miasta wg stanu na początek i koniec 2019 roku pochodzącego z 

różnych źródeł gospodarowania nieruchomościami gminnymi. 

 

L.p. źródła dochodów 
Dochód 
wg stanu na  
31.12.2018r. 

Dochód 
wg stanu na 
31.12.2019r. 

1 
dzierżawa gruntów na cele rolnicze i 
nierolnicze 

1 164,49 1 196,95 

2 
sprzedaż gruntów i nieruchomości (w tym: 
lokali, ratalna spłata ceny sprzedaży) 

18 660,06 23 655,35 

3 
opłata za zarząd, użytkowanie, służebności i 
użytkowanie wieczyste 

4 876,27 4 447,12 

4 
opłata z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności 

209,40 4 707,90 

O G Ó Ł E M 24 910,22 34 007,32 

 
W ramach dokonanych w 2019 roku przekształceń własnościowych dokonano na  rzecz 
Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonii Gorzowskiej darowizny zabudowanej 
nieruchomości obejmującej 3 działki gruntu o pow.14.803m2 przy ul.9 Muz z przeznaczeniem 
na cel publiczny – utrzymywanie pomieszczeń dla samorządowych instytucji kultury oraz 
dokonano odwołania darowizny na rzecz Skarbu Państwa zabudowanej budynkiem biurowym 
z garażami i oficyną nieruchomości o pow. 1.521m² przy ul. Borowskiego 29 z uwagi na 
odstąpienie od realizacji celu, na który nieruchomość została darowana. Ponadto, wniesiono 
aportem do Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego Sp. z 
o.o. w Gorzowie Wlkp. udział 18281/21610 części w nieruchomości przy ul. Targowej 9, 
obejmującej działkę o pow.828m², zabudowaną budynkiem biurowym. 
Miasto nabyto w 2019 roku prawo własności nieruchomości: 

a) w trybie komunalizacji na wniosek i z mocy prawa 21 działek gruntu o pow. 84.728m². 
b) w drodze darowizny 6 działek gruntu o pow. 2.158m² na cele publiczne oraz realizację 

zadań własnych, 
c) odpłatnie - 12 nieruchomości o pow. 6.425 m² w celu realizacji zadań własnych gminy 

oraz pod drogi publiczne, 
d) w ramach wygaśnięcia zobowiązań podatkowych i za zapłatą części ceny 

zabudowanej nieruchomości przy ul. Targowej 7, 
e) w wyniku rozwiązania umowy użytkowania wieczystego 1 działki o pow. 627m² 

przeznaczonej na cele mieszkaniowe, 
f) poprzez wykonanie prawa pierwokupu 1 działki o pow. 1.278m² przy ul. Kasprzaka –  

w celu realizacji zadań własnych gminy. 
Na koniec 2019r. zgodnie z ewidencją księgową Miasto jest : 

- właścicielem 3.221,82 ha gruntów o wartości inwentarzowej 439.462,05 tys. zł, 
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- użytkownikiem wieczystym 0,72 ha gruntów o wartości 570,79 tys. zł, 

- właścicielem 92,89 ha gruntów w trwałym zarządzie jednostek i zakładów budżetowych o 

wartości inwentarzowej 33.893,18 tys. zł. 

 

4. TRANSPORT MIEJSKI I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA. 

 
a.  transport publiczny. 
 
Zasięg. 
Komunikację zbiorową w Gorzowie Wlkp. na zlecenie Urzędu Miasta realizuje Miejski 
Zakład  Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Komunikację miejską tworzą: 

• 3 linie tramwajowe (zawieszone z uwagi na prace modernizacyjne torowisk), 
• 44 linie autobusowe (w tym: 35 linii autobusowych, 2 zastępcze za tramwaje, 

5 nocnych, 2 dojazdowo-zjazdowe) oraz dodatkowo 2 zastępcze linie autobusowe 
za tramwaje. 

Długość linii autobusowych wynosiła 553,10 (w tym 140,35 podmiejskie) km, natomiast 
długość tras czynnych na koniec 2019 - 189,07 km. W przypadku komunikacji 
tramwajowej długość linii wynosiła 25,0 km, a długość tras 12,2 km.  69 autobusów pełni 
obsługę komunikacyjną miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin ościennych tj. Bogdańca, 
Deszczna, Lubiszyna, Santoka, Kłodawę (Chwalęcice) i Witnicę (Sosny, Stare 
Dzieduszyce). 
 
Analiza stanu technicznego taboru autobusowego 
MZK jako operator świadczy usługi publicznego transportu zbiorowego na liniach 
tramwajowych i autobusowych. Spółka posiada w 89 autobusów oraz 22 tramwaje.  
22 pojazdy to tramwaje liniowe, natomiast dodatkowo jeden pojazd to tramwaj 
historyczny, który jest wykorzystywany okazjonalnie. 
 
Struktura taborowa MZK przedstawia się następująco: 

• Tabor autobusowy: 
-   Solaris Urbino 12 (IV) – 10 szt., 
-   Solaris Urbino 12 – 27 szt., 
-   MAN Lion’s City – 32 szt., 
-   MAN Lion’s City L– 12 szt., 
-   MAN NL 263 – 2 szt., 
-   MAN Lion’s City HYBRID – 6 szt., 

• Tabor tramwajowy: 
-   6E/ZGTW – 8 szt., 
 - PESA Twist 2015N – 14 szt. 
-  Tramwaj historyczny – 1 szt. – nie realizuje przewozów liniowych 
-  Tramwaj imprezowy – 1 szt. – nie realizuje przewozów liniowych,  

Struktura taborowa MZK  

Rodzaj taboru 
Norma spalania 

CO2 

Ilość 

(szt.) 

Do 

wycofania 

(szt.) 

Autobus niskopodłogowy 12 metrowy na 
ON  

EURO 1 0  
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Rodzaj taboru 
Norma spalania 

CO2 

Ilość 

(szt.) 

Do 

wycofania 

(szt.) 

Autobus niskopodłogowy 12 metrowy na 
ON 

EURO 2 20 5 

Autobus niskopodłogowy 12 metrowy na 
ON 

EURO 3 9 3 

Autobus niskopodłogowy 12 metrowy na 
ON 

EURO 4 6  

Autobus niskopodłogowy 15 metrowy na 
ON 

EURO 4 8  

Autobus niskopodłogowy 12 metrowy na 
ON 

EURO 5 EEV 11  

Autobus niskopodłogowy 12 metrowy na 
ON 

EURO 6 25  

Autobus niskopodłogowy 15 metrowy na 
ON 

EURO 6 4  

Autobus niskopodłogowy 12 metrowy  Hybryda/EURO 6 6  

Autobusy niskopodłogowe elektryczne   0  

RAZEM   89 8 

 

 
b. inwestycje w obszarze transportu publicznego: 
 
1. Projekt pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” 
 
Całkowita wartość Projektu 199 673 471,56 PLN  
Wartość wydatków kwalifikowalnych  137 690 081,64 PLN  
Wartość dofinansowania Projektu  84 374 394,72PLN  
Dofinansowanie otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 
W roku 2019: wykonanie:  33.536.908,61; w tym dofinansowanie:  14.607.883,45 zł 
 

W 2019 roku w ramach projektu „System Zrównoważonego Transportu Miejskiego 
w Gorzowie Wlkp.” realizowana była przebudowa ul. Sikorskiego, przebudowa 
ul. Kostrzyńskiej oraz prowadzone były roboty związane z budową kanalizacji 
teletechnicznej, studni teletechnicznych oraz fundamentów pod maszty SIP i monitoringu 
na potrzeby budowy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i monitoringu. 
W okresie raportowym zakończono i odebrano prace związane z budową przyłączy  
dla lokalizacji pkt. 12 Osiedle Słoneczne, pkt. 13 Plac Słoneczny, pkt. 14 Wieprzyce, oraz 
pkt. 10 Kwiatowa. Poniesione w 2019 r.  koszty robót związanych z budową  systemu 
dynamicznej informacji pasażerskiej i monitoringu wyniosły 165 662,39 zł, a koszty 
nadzoru 2 952 zł. Ponadto w 2019 roku poniesiono koszty w wysokości 33 210 zł za 
opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum 
Monitoringu Wizyjnego. 
 
Wykonanie przebudowy ul. Sikorskiego na dzień 31-12-2019 stanowiło 48%, 
na poszczególnych etapach wykonano następujące zakresy robót: 
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Etap 1a ul. Młyńska – ul. Dworcowa 
Wykonawca zakończył roboty związane z budową torowiska tramwajowego oraz w 
zakresie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W zakresie branży elektrycznej prace 
wykonane na poziome 90%, branży teletechnicznej 80%. W zakresie kanalizacji 
deszczowej rozpoczęto prace związane z budową separatora. 
Etap 1b ul. Dzieci wrzesińskich – ul. Chrobrego 
Wykonawca wykonał prace brukarskie od ul. Dzieci Wrzesińskich do ul. Pionierów. 
Zakończone zostały roboty związane z budową torowiska tramwajowego oraz branży 
wodociągowej. W zakresie branży kanalizacji deszczowej roboty zostały wstrzymane 
w rejonie Katedry z uwagi na odkrycia archeologiczne  
Etap 1 c  ul. Al. Konstytucji 3 Maja 
Ułożono mieszankę mineralno-asfaltową na węźle przy ul. Kosynierów Gdyńskich 
do warstwy wiążącej.  
Etap 1 e i f  ul. Jancarza  i Al. 11 Listopada 
Zakończono prace. 
Etap 2a + 2c ul. Chrobrego – ul. Strzelecka 
Wykonano torowisko tramwajowe z prefabrykowanych płyt torowych. Wykonawca ułożył 
mieszankę mineralno-asfaltową od ul. Chrobrego do ul. Pocztowej.  
Etap 2 b ul. Cichońskiego – ul. Herberta 
Zakończono prace.  
Etap 3 ul. Chrobrego wraz ze skrzyżowaniem 
Ułożono nawierzchnię i oddano do ruchu całą tarczę skrzyżowania. Prace związane 
z torowiskiem tramwajowym zostały zakończone. 
 
W ulicy Kostrzyńskiej prace torowe zostały zakończone; uzyskano pozwolenia 
na użytkowanie. 
 
W zakresie „Przebudowa drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I” 
wykonano pełno-branżową dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przekazano 
decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dokumentacja projektowa została 
odebrana 22.03.2019 r, natomiast decyzja ZRID wydana została 25.10.2019 r. Przetarg 
na roboty budowlane ogłoszony został 30.09.2019 r., otwarcie odbyło się 29.11.2019 r. 
 
2. Projekt pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor 
tramwajowy i infrastruktura techniczna”. 
 
Beneficjent Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o.  
Zakres projektu to:  
1) Zakup 14 nowych wagonów tramwajowych.  
2) Modernizacja hali tramwajowej i stacji obsługi, system monitoringu torów odstawczych. 
3) Przygotowanie studium wykonalności, dokumentacji, nadzór inżyniera kontraktu, 
zarządzanie, promocja projektu.  
 
Całkowita wartość Projektu 123 653 166,57 PLN  
Wartość wydatków kwalifikowalnych  100 131 196,96 PLN  
Wartość dofinansowania Projektu  74 623 730,78PLN  
Okres realizacji 26.02.2016 r. – 31.12.2019 r.  
 
Dofinansowanie otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. 
Zadania w ramach projektu w 2019 r. : 



 

89 

System ochrony obwodowej i monitoringu placu tramwajowego; 
a) Modernizacja hali tramwajowej i zajezdni tramwajowej; 
b) Zakup mobilnych dystrybutorów piasku; 
c) Zakup urządzenia dźwigowego; 
d) Dostawa pierwszego tramwaju PESA Twist 2015N do Gorzowa Wlkp. – maj, 

ostatniego - listopad 2019; 
e) Wykonanie pomostu do przeglądów i napraw; 
f) Wykonanie myjni mechanicznej do mycia tramwajów. 

 
Kwota wydatkowana w projekcie w 2019 r. : 
Całkowitych kosztów Projektu  117 966 237,07   PLN 
Wartość wydatków kwalifikowalnych  95 628 161,36   PLN 
Wartość dofinansowania Projektu  71 246 454,20   PLN 
 
Projekt MZK jest ściśle związany z projektem Miasta Gorzowa - System zrównoważonego 
transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp., zakładającym min. modernizację istniejących 
i budowę nowych tras tramwajowych. Efekty ekonomiczne i osiągnięcie wskaźników 
będą analizowane łącznie dla obu projektów, osiągnięcie zakładanych rezultatów, w tym 
obniżenie emisyjności i zwiększenie liczby pasażerów uzależnione będzie od 
zakończenia inwestycji infrastrukturalnej. 
Projekt jest wpisany na listę projektów priorytetowych. Inwestycja ma olbrzymi wymiar 
społeczny, gdyż w sposób fundamentalny zmieni jakość komunikacji publicznej.  
 
Przewidywane rezultaty realizacji obu projektów:  
wyższa jakość transportu publicznego, wyższa elastyczność i integracja infrastrukturalna 
istniejących środków transportu, 
a) inteligentny transport publiczny - dostępność kompleksowej informacji dla podróżnych 

korzystających z różnych rodzajów transportu, 
b) niższy negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne, niższe emisje 

zanieczyszczeń powietrza, hałasu i drgań, 
c) mniejsze zużycie energii przez środki transportu, 
d) zrównoważony rozwój układu urbanistycznego, lepsze wykorzystanie przestrzeni 

miasta, 
e) mniejsze zatłoczenie motoryzacyjne w mieście, 
f) poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu, 
g) poprawa sposobu zarządzania systemem transportowym. 
 
 
3. Rozbudowa pętli autobusowej przy ul. Marcinkowskiego - wydatkowano 68.896 zł, 
z przeznaczeniem na: 

a) wykonanie opracowania dokumentacji (uzyskano pozwolenie na budowę); 
b) przyłączenie do sieci energetycznej na potrzeby budowy oświetlenia oraz zasilenia 

budynku socjalnego na terenie pętli autobusowej przy ul. Marcinkowskiego; 
c) roboty budowlane - budowa oświetlenia drogowego polegającego na demontażu 

jednej lampy oświetleniowej i posadowieniu czterech nowych lamp 
oświetleniowych; 

d) nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych w zakresie posadowienia  
i przyłączenia do sieci energetycznej czterech nowych lamp w ramach zadania 
pn. „Rozbudowa pętli autobusowej przy ul. Marcinkowskiego „ – Etap II. 
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4. Ustawienie budynku socjalnego dla MZK - pętla Wieprzyce - wydatkowano 44.145 zł, 
z przeznaczeniem na:  

a) rozbiórkę starego budynku wraz z wiatą przystankową wbudowaną w jego bryłę, 
stanowiącego pomieszczenie socjalne dla motorniczych operatora transportu 
publicznego;                                                                                         

b) opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do posadowienia na stałe 
nowego budynku kontenerowego z zapleczem socjalnym na pętli tramwajowej 
Wieprzyce  
z przeznaczeniem dla motorniczych operatora transportu publicznego.                                                                                    

 
c. elektromobilność 
 
W 2019 r. Miasto przystąpiło do realizacji projektu pn.: „Zakup nowych autobusów 
elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.” 
w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś 
priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 
6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. 
- przewidywana wartość całkowita projektu: 30 724 969,50 PLN 
 
Zakres projektu obejmuje: 

a. Zakup 8 nowych autobusów elektrycznych. 
b. Budowę, zakup i instalację stałych elementów infrastruktury technicznej oraz 

wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii autobusów 
zakupionych w ramach projektu – 3 stacje ładowania na pętlach autobusowych 
(Śląska, Marcinkowskiego, Dekerta – Szpital) oraz 4 podwójne stacje ładowania 
na terenie zajezdni Operatora - Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie 
Wielkopolskim Spółka z o.o.  

c. Budowę pętli przy ul. Marcinkowskiego (budowa miejsc postojowych dla 
autobusów przy stacjach ładowania oraz zagospodarowanie terenu). 

 
Działania realizowane w roku 2019 : 

a. prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej w celu 
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu ogłoszonego 
przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie; 

b. zaktualizowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej; 
c. podpisano umowy oraz prowadzono prace związane z wykonaniem dokumentacji 

projektowej oraz opracowaniem Studium Wykonalności; 
d. złożono wniosek o dofinansowanie projektu, który zakończył się podpisaniem 

umowy nr POIS.06.01.00-0068/19-00 z dnia 30 stycznia 2020 r. na realizację 
przedsięwzięć w zakresie rozwoju elektormobilności w Gorzowie Wlkp..   

 
W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowych autobusów elektrycznych 
wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.” Miasto 
wydatkowało w 2019 roku 96.555,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie: 

a. Studium Wykonalności do wniosku aplikacyjnego wraz z informacją do wniosku, 
b. Programu Funkcjonalno-Użytkowego na stacje ładowania do autobusów 

elektrycznych. 
 

MZK Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczyć w przedsięwzięciu będzie 
na warunkach podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych 
w ramach  porozumienia zawartego z gminą Gorzów Wlkp. Spółka wydatkowała w 

https://badam.poznan.pl/2018/ii_nasza-przestrzen/07_transport-miejski-i-infrastruktura/2018-elektromobilnosc/
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ramach opracowania PFU na stacje ładowania umieszczone na teranie zajezdni 
Operatora 49.446,00 zł. 
 

 

5. INWESTYCJE MIEJSKIE. 
 
Wydatki poniesione na zadania inwestycyjne w 2019 roku w ramach działań Wydziału 
Inwestycji: 
Ogółem: 133 003 830,55 zł.W tym dofinansowanie: 69 869 530,89 zł. 
 
W 2019 roku realizowanych w ramach działań Wydziału Inwestycji było 58 zadań. 
W tym 24 inwestycje zostały zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania. 
W 2019 roku zostały zawarte w ramach działań Wydziału Inwestycji 163 umowy.  
 
Zadania realizowane przez WIN w 2019: 
 

1. Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od 
ronda Sybiraków do granic miasta 

2. Budowa Północnej Obwodnicy 
3. Przebudowa chodnika przy ul. Popławskiego 
4. Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej 
5. System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim - ETAP II- ul. Żwirowa 
6. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki 

Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem 
wybranych podwórek 

7. Modernizacja obiektu sportowego - stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasińskiego 
8. Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańską/Wełniany 

Rynek 
9. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego 
10. Zbrojenie terenów inwestycyjnych etap I 
11. Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn 
12. System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim - ETAP II- ul. Piłsudskiego 
13. Szlak Stolic EV2/R1 
14. Przebudowa schodów przy SP 7 
15. Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego 
16. Przebudowa ul. Spichrzowej od ul. Składowej do ul. Teatralnej - II etap 
17. Przebudowa ul. Śląskiej 
18. Budowa ul. Sosnowej 
19. Przebudowa ul. Spichrzowej od ul. Składowej do ul. Teatralnej 
20. Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta - budowa drogi pieszo-

rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej, od ul. Towarowej do ul. Waryńskiego. 
21. Przebudowa drogi na Placu Słonecznym 
22. Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112. 
23. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 77-89 i Bohaterów 

Westerplatte 2. 
24. Przebudowa ul. Tkackiej 
25. Budowa odcinka ul. Ułanów 
26. Budowa odcinka chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicach : Srebrna i 

Czartoryskiego. 
27. Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z 

przebudową infrastruktury tramwajowej 
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28. Przebudowa ulicy Sulęcińskiej 
29. Przebudowa chodników przy ul. Hubala 
30. Iluminacja świetlna budynku IV LO. 
31. Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Walczaka w 

Gorzowie Wlkp 
32. Modernizacja budynku przy SP nr 1 
33. Budowa przedszkola miejskiego wraz  z oddziałem żłobka na Osiedlu 

Europejskim. 
34. Program termomodernizacyjny placówek oświatowych. 
35. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  w Gorzowie Wlkp. -  III etap 
36. Przebudowa nawierzchni  ul. Staszica 1-3. 
37. Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Kiemliczów wraz z wykonaniem 

odwodnienia. 
38. Budowa chodnika na ścieżce łączącej ul. Ikara z ul. Sportową oraz przebudowa 

schodów przy ul. Ikara. 
39. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska i ul. Szczecińska na odcinku 

od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej. 
40. Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego 
41. Przebudowa układu komunikacyjnego pod halę sportową przy Słowiance. 
42. Modernizacja nowo nabytych nieruchomości 
43. Przebudowa obiektu przy ul. Wełniany Rynek w Gorzowie Wielkopolskim oraz 

dostosowanie do prowadzenia działalności kulturalnej. MCK 
44. Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich. 
45. Centrum Edukacji Zawodowej 
46. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I- 

zlewnia Szmaragdowa -Kontrakt VI 
47.  Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I- 

zlewnia Szmaragdowa – Kontrakt VII. Renowacja odcinków kanalizacji 
deszczowej przy ul. Szarych Szeregów oraz Dekerta 

48. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I 
zlewnia Olimpijska – Kontrakt IX. Renowacja kolektorów deszczowych przy ul. 
Olimpijskiej oraz Ciołkowskiego (planowane roboty budowlane w roku 2019) 

49. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I-
zlewnia Żwirowa - Kontrakt I - budowa nowego zbiornika retencyjnego oraz 
przebudowa istniejącego naturalnego zbiornika wodnego; budowa wylotów do 
odbiorników wraz z układem podczyszczania; renowacja istniejących rowów 
melioracyjnych  

50. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I-
zlewnia Żwirowa - Kontrakt II. budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej w ul. 
Żwirowej, Bazaltowej, Owocowej i Świerkowej  

51. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I 
zlewnia Słowiańska - Kontrakt  IV -Budowa dodatkowego kanału deszczowego w 
Al. Ks. Andrzejewskiego wraz z separatorem, budowa nowego wylotu do 
Kłodawki, remont istniejących kanałów w ul. Roosevelta oraz Kos. Gdyńskich  

52. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I- 
zlewnia Słowiańska – Kontrakt III. A)  Budowa zbiornika podziemnego z szaletem 
oraz punktem poboru wody w Parku Słowiańskim  

53. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I- 
zlewnia Słowiańska – Kontrakt III. B) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 
Żwirowej (na odcinku od Cmentarza do ul. Roosevelta)  
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54. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I- 
zlewnia Szmaragdowa – Kontrakt V. Budowa zbiornika podziemnego wraz z 
szaletem i punktem poboru wody szarej wraz z placem manewrowym w ul. 
Działkowców, Budowa zbiornika podziemnego zlokalizowanego na wysokości ul. 
Sosnkowskiego  

55. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I-
zlewnia Olimpijska - VIII. Budowa zbiornika podziemnego w ul. Ryskiej, budowa 
zbiornika podziemnego oraz otwartego w formie rowy i oczka wraz z separatorem, 
punktem poboru wody oraz zagospodarowaniem terenu, budowa separatorów 
przed wylotem do Warty, budowa dodatkowych przepięć w ul. Słonecznej, al. 11 
listopada oraz Olimpijskiej, rozszczelnienie terenu wraz budową siłowni terenowej 
(planowane roboty budowlane w latach 2020-21) 

56. System zrównoważonego transportu miejskiego – Skomunikowanie osiedla 
Górczyn z centrum miasta 

57. System zrównoważonego transportu miejskiego – Przebudowa drogi wraz z 
torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I 

58. System zrównoważonego transportu miejskiego – Budowa Systemu Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej i monitoringu 
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V. OBSZAR GOSPODARKI 

 

1. RYNEK PRACY. 

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, w przedsiębiorstwach o 

liczbie pracujących powyżej 9 osób oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (w 

okresie od I – XII 2019 r.). 

Sektor Przeciętne miesięczne 
zatrudnienie w sektorze 
przedsiębiorstw* 
w wartościach 
bezwzględnych 

przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto* 
 
w zł 

Ogółem 22408 4229,21 

Przemysł 11105 4806,73 

Budownictwo   1520 4473,66 

Handel i naprawa 
pojazdów 
samochodowych 

  2407 3868,34 

Transport i gospodarka 
magazynowa 

  1637 3809,97 

Obsługa rynku 
nieruchomości 

    394 4598,56 

* w sektorze przedsiębiorstw, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób 

Informacja na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS  

Poziom bezrobocia. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 2,2%. Ogółem 

zarejestrowano 1296 osób bezrobotnych, w tym 749 kobiet. Na jedną ofertę pracy 

przypadło 5 osób. 

Pomoc bezrobotnym. 

Projekty na rzecz zatrudnienia realizowane w 2019 r przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Gorzowie Wlkp. 

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Gorzowskim 

(IV)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, 

Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku 

życia pozostających bez pracy w Powiecie Gorzowskim. Głównym rezultatem projektu 

będzie podjęcie zatrudnienia przez: 42% osób z niepełnosprawnościami, długotrwale 

bezrobotnych, oraz o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3) oraz 57% osób 

bezrobotnych, nieprzynależnych do kategorii osób z niepełnosprawnościami, długotrwale 

bezrobotnych, oraz o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3). Wartość projektu 

wynosi 2 081 433,00 zł. 
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Projekt pt. „Od aktywizacji zawodowej do zatrudnienia", współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 

Priorytetowa 6 Regionalny Rynek Pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia 

dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 

bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników, Działanie 6.1 Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie 

posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.  

Projekt skierowany do osób bezrobotnych, w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez 

pracy, znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (tj. kobiet, 

osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych, osób po 50 roku życia oraz 

osób o niskich kwalifikacjach) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Gorzowie Wlkp. i jego filiach, objętych I lub II profilem pomocy. W ramach projektu 

planowano objęcie wsparciem 57,14 % kobiet i 15,85 % osób z orzeczeniem o 

niepełnosprawności z ogółu osób biorących w nim udział. Celem projektu było 

podniesienie zdolności do zatrudnienia ww. osób poprzez zastosowanie odpowiedniego 

dla każdego uczestnika wsparcia w postaci: stażu, zatrudnienia w ramach prac 

interwencyjnych i szkoleń. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia 

przez co najmniej 45 % jego uczestników. Projekt realizowany był od 01.01.2019 r. do 

31.12.2019 r. Wartość projektu: 1 713 938,00 PLN. Wkład Funduszy Europejskich:  1 456 

847,30 PLN. 

 

2. GOSPODARKA. 

Sytuacja gospodarcza miasta monitorowana jest na podstawie wskaźników 

publikowanych przez GUS. 

Podstawowe relacje ekonomiczne* (w okresie od I – IX 2019 r.) 

wskaźnik I – IX 2019 

r. 

poziomu kosztów z 

całokształtu działalności 

97,2 

rentowności ze 

sprzedaży 

1,7 

rentowności obrotu brutto 2,8 

rentowności obrotu netto 2,2 

poziomu kosztów z 

całokształtu działalności 

97,2 

płynności finansowej I 

stopnia 

31,5 

płynności finansowej II 

stopnia  

97,5 
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*w przedsiębiorstwach niefinansowych, w których liczba pracujących przekracza 49 

osób 

W 2019 roku w Gorzowie Wielkopolskim oddano do użytku 386 mieszkań, w tym w 

budownictwo indywidualne 86. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2 

wynosiła 73,3, natomiast w budownictwie indywidualnym 146,4. 

3. AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA. 

a. nowe inwestycje. 

Firma Napollo na poprzemysłowym terenie u zbiegu ulic: Pomorskiej i Chemicznej 

zamierza wybudować centrum handlowe o nazwie N-Park. Projektowana powierzchnia 

najmu N-Parku to ok. sześć tysięcy mkw. N-Park w Gorzowie będzie składać się z trzech 

budynków, w których zaplanowanych jest łącznie ok. 13 lokali handlowych. Posiadać 

będzie parking naziemny na ok. 180 samochodów. Znajdą się tu m.in. popularny market 

spożywczy, znana drogeria, sklep elektroniczny, sportowy, z modą rodzinną i 

akcesoriami, z wyposażeniem wnętrz, księgarnia, usługi i gastronomia. Inwestor otrzymał 

pozwolenie na budowę.  

Universal Fibers oficjalnie otworzyła swoją produkcję w Gorzowie. Firma produkująca 

najwyżej jakości włókna poliamidowe rozpoczęła swoją działalność na terenie 

przemysłowym, w bliskim sąsiedztwie Stilonu. Obecnie zatrudnia około 30 osób, 

docelowo będzie ich ponad 150.  

Zakończył się remont estakady – najdłuższego zabytku techniki w Polsce. Wkrótce 

restauratorzy wrócą do pracy, a oba bulwary będą tętnić życiem. 

b. oferta miasta dla inwestorów – promocja inwestycyjna. 

Gorzów ma nowe, atrakcyjne tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców. Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie przejął od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 250 

ha gruntów przy ul. Myśliborskiej. Wraz z terenem należącym do miasta na inwestorów 

czeka 400 ha. W skali kraju niewiele jest tak rozległych terenów. Gorzów zyskał tereny 

inwestycyjne skomunikowane z drogą S3, centrum miasta, drogą wojewódzką 130. 

Przejęte nieruchomości  mają już plan zagospodarowania przestrzennego. To cenny 

potencjał rozwoju Gorzowa, regionu i kraju. Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 

rozpoczął promowanie oferty inwestycyjnej. 

Projekt „Zbrojenie terenów inwestycyjnych - etap I Gorzów Wlkp.” zrealizowany w ramach  

RPO – Lubuskie 2020 w ramach Poddziałania 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów 

Wlkp. Wartość projektu to: 10 630 121,18 zł, a wysokość dofinansowania wyniosła 9 034 

160,46 zł. Wkład własny Miasta: 1 596 157,83 zł. 

W 2018 r. kontynuowano realizację projektu „Zbrojenie terenów inwestycyjnych - etap I 

Gorzów Wlkp.” oraz przygotowano do przetargu pierwszą grupę nieruchomości przy 

ul. Dobrej. Projekt zakładał kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod 

inwestycje (z wyłączeniem terenów pod inwestycje mieszkaniowe) o powierzchni 21,8896 

ha zlokalizowanych przy ul. Dobrej. Tereny zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod usługi biurowe, handlowe, 

transportowe, magazynowe, rzemieślnicze. 
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Dzięki funduszom unijnym Gorzów zyskał kompleksowe uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorców, przy ul. Dobrej. 

W ramach inwestycji wykonano drogę wewnętrzną wraz z oświetleniem, sieci kanalizacji 

sanitarnej, wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Głównym celem projektu jest 

stworzenie lepszych warunków dla rozwoju firm z sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw, wzmocnienie ich konkurencyjności oraz ułatwienie inwestorom dostępu 

do nowych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych na terenie Gorzowa. Tworzenie terenów 

inwestycyjnych ułatwi rozwój już istniejącym przedsiębiorstwom oraz przyciąganie 

nowych inwestorów, a w rezultacie wpłynie na gospodarczy rozwój Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego. Rzeczowa realizacja projektu trwała od 

kwietnia 2018 r. do lutego 2019 r.  

W celu lepszego skomunikowania miasta w 2019 r. kontynuowano prace związane z  

rozbudową ulicy Myśliborskiej i Szczecińskiej. Przebieg projektowanego odcinka drogi  

wojewódzkiej o długości niemal 2 km wiedzie od ronda Europejskiego do węzła S3. Prace 

zaprojektowano w oparciu o obecne zagospodarowanie, jednakże w ramach zadania 

droga wojewódzka zostanie rozbudowana do drogi dwujezdniowej o czterech pasach 

ruchu (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku). Jezdnie zostaną od siebie oddzielone 

nieutwardzonym pasem rozdziału. W ciągu rozbudowy zaprojektowano dwa 

skrzyżowania skanalizowane typu rondo na przecięciach osi drogi wojewódzkiej z 

istniejącymi drogami publicznymi tj ul. Dobrą i ul. Mironicką oraz planowaną w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego drogą gminną do obsługi terenów 

przyległych (ul. Berlińska). Dodatkowo wybudowane zostaną odcinki piesze oraz ciągi 

rowerowe dwukierunkowe wzdłuż rozbudowywanej ul. Myśliborskiej i budowanych 

odcinków wlotowych ulic bocznych, a także droga pieszo-rowerowa na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Dobrą do skrzyżowania z ul. Berlińską. 
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4. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. 

a. podmioty gospodarcze 

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r w Wydziale Obsługi Inwestora i Biznesu: 

wprowadzono 6828 wniosków do CEIDG, w tym dokonano  

- 1058 wpisów 

- 3595 zmian 

- 932 zawieszeń 

-  476 wznowień 

-  767 wykreśleń 

b. zakres i formy wspierania przedsiębiorczości. 

Od lipca 2016 r. Miasto wspiera przedsiębiorców, poprzez zwolnienia z podatku od 

nieruchomości i z podatku od środków transportowych. W przypadku podatku od 

nieruchomości Rada Miasta na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych podjęła 

uchwałę Nr XXVIII/352/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od 

nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. W przypadku zaś podatku 

od środków transportowych podjęto uchwałę (również na wniosek Wydziału) Nr 

XXVIII/353/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków 

transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. Pomoc przyznawana jest 

przedsiębiorcom, którzy zrealizują na terenie miasta inwestycję początkową np. 

założenie nowego zakładu, czy zwiększenie zdolności produkcyjnej. Aby stać się 

beneficjentem takiej pomocy należy złożyć wniosek i zrealizować wymagania określone 

w uchwale. Po spełnieniu warunków przedsiębiorcy przysługuje zwolnienie na okres do 

5 lat. 

Na mocy uchwały podjętej z końcem 2018 r. stawki podatku od nieruchomości w 2019 r. 

były dla przedsiębiorców określone na poziomie stawek niższych niż stawki maksymalne 

określone przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek 

kwotowych podatków i opłat lokalnych. W przypadku zaś podatku od środków 

transportowych już od kilku lat stosuje się stawki minimalne lub zbliżone do minimalnych. 

Niższe stawki przyniosły obopólną korzyść – przedsiębiorcy płacą niższe podatki a w 

ewidencji podatkowej wzrosła ilość pojazdów i nastąpił wzrost dochodu.  

Stawki w opłacie targowej zostały obniżone w roku 2015 i 2016 i na takim poziomie 

obowiązywały w roku 2019. 

c. inicjatywy w obszarze gospodarczym. 

Prezydent Gorzowa i Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej  podpisali umowę 

partnerską, dotyczącą przygotowania i realizacji projektu – powstania Regionalnego 

Centrum Przedsiębiorczości. Wspólna inicjatywa ma służyć profesjonalizacji usług 

instytucji otoczenia biznesu oraz dostosowaniu oferty do potrzeb przedsiębiorców. 

Chodzi o zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności, poprzez W ramach projektu 

powstanie „Regionalne Centrum Przedsiębiorczości” przy Zachodniej Izbie 

Przemysłowo- Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim, które będzie odpowiadało za 

stworzenie płaszczyzny współpracy w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego na 
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obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. oraz subregionu 

gorzowskiego. 

Wyłoniono wykonawcę Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Na potrzeby Centrum 

zostaną zaadaptowane budynki poszpitalne przy ulicy Warszawskiej. Powstanie 

kompleks dydaktyczno - administracyjny o łącznej powierzchni ponad 7,7 tys. m kwadr. 

W budynkach poszpitalnych przy Warszawskiej ma się uczyć zawodów poszukiwanych 

na rynku pracy ponad tysiąc osób. Głównie młodzież, ale też dorośli, którzy będą się 

dokształcać pod potrzeby lokalnego rynku pracy.  

Od 1. marca 2018 r. Lubuski Klaster Metalowy wraz z partnerami: QCW GmbH 

Eisenhüttenstadt oraz Miastem Gorzów Wielkopolski realizuje projekt "ViVA 4.0" w 

ramach programu INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020. Projekt 

koncentruje się na opracowaniu i stworzeniu transgranicznego, dualnego modelu 

kształcenia zawodowego ViVA 4.0. Model ten obejmuje przede wszystkim dualne oraz 

łączone dualne kształcenie zawodowe po obu stronach Odry w przemyśle metalowym, 

elektromaszynowym i instalacji elektrycznych, w szczególności w odniesieniu do 

Przemysłu 4.0. 

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu wspólnie z Polską Fundacją Przedsiębiorczości, 

która jest instytucją wspierającą rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

organizował bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców. Odbyły się szkolenia dotyczące: 

- metod wspierających skuteczne porozumiewanie się w organizacji, 

- dokumentacji pracowniczej i najnowszych zmian w przepisach (2019 r.) w tym zmianach 

w Kodeksie pracy wynikające z ustawy wdrażającej RODO,  

- nowoczesnych narzędzi marketingowych,  

- zmian podatkowych na rok 2019.  

Berlińscy przedsiębiorcy z branży modowej i tekstylnej spotkali się z polskimi 

przedsiębiorcami w ramach warsztatów połączonych z wizytami studyjnymi. Był to 

element zacieśniania transgranicznej współpracy w obszarze sektora tekstylnego, który 

ma na celu budowanie biznesowych relacji. Goście z Niemiec uczestniczyli w wizytach 

studyjnych w zakładach produkcyjnych w Gorzowie i Drezdenku, dzięki którym można 

było bezpośrednio wymieniać doświadczenia z lokalnymi firmami specjalizującymi się w 

produkcji odzieży. Berlińscy przedsiębiorcy poznali specyfikę gorzowskich szwalni, mogli 

obejrzeć maszyny szwalnicze i dziewiarskie, a także zapoznać się z procesami 

produkcyjnymi. Łącznie odwiedzono sześć zakładów produkcyjnych. Główną intencją 

wizyt studyjnych było umożliwienie niemieckim projektantom nawiązania bezpośrednich 

relacji biznesowych z polskimi firmami. Wzajemna wymiana doświadczeń zaowocowała 

perspektywą na przyszłą współpracę. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Prezydenta 

Miasta, a koordynował je Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu z pomocą Wydziału 

Promocji i Informacji.  

Miasto już tradycyjnie włączyło się w organizację światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości oraz Tygodnia Przedsiębiorcy w Zakładzie Ubezpieczeń 

Społecznych.  
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Przedstawiciele Gorzowa Wielkopolskiego oraz Yanggu County z Korei Południowej 

podpisali porozumienie, które ma zmierzać do nawiązania współpracy i wzajemnych 

relacji na niwie kulturalnej, oświatowej, a także gospodarczej. 

d. promowanie przedsiębiorczości. 

Miasto Gorzów Wlkp. wspólnie z Gminami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego realizuje 

projekt pn.: „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Deszczna, 

Bogdańca, Kłodawy i Santoka – etap II”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO 

Lubuskie 2020 w ramach Poddziałania 1.4.2. Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp. 

Wartość całkowita projektu: 3.248.938,12 PLN, dofinansowanie: 3.216.448,73 PLN.  

Głównym celem promocji MOF GW jest przedstawienie wspólnego obszaru Bogdańca, 

Deszczna, Kłodawy, Santoka oraz Gorzowa jako przestrzeni sprawnie zarządzanej, 

korzystnie usytuowanej, spójnej komunikacyjnie, dysponującej wykształconą kadrą oraz 

z rozwiniętą infrastrukturą społeczną, a tym samym oferującą na swoim obszarze 

atrakcyjne warunki lokowania i rozwijania działalności gospodarczej.  

W ramach projektu w 2019 r.:  

- organizowano cykliczne Inspirujące Wieczory Biznesowe oraz spotkania o charakterze 

gospodarczym dla MŚP z obszaru MOF GW. IWB to forma kreowania współpracy 

biznesowej firm, bezpośrednio odwołująca się do spotkań B2B, które w swojej formule 

mają generować możliwości rozwijania współpracy podmiotów lokalnych, a także wzrost 

wiedzy przedstawicieli firm, co jest możliwe dzięki organizowanym wykładom, 

warsztatom i networkingowi,  

- brano udział w targach Hannover Messe, Investment Managment Exbitions 2019 oraz 

Salonie Logistyki i Magazynowania w Przemyśle LOGISTEX w Sosnowcu,  

- przeprowadzono konkurs „NAWIGATOR BIZNESU MOF GW” do konkursu zostali 

zaproszeni przedsiębiorczy z MOF GW. Konkurs ma na celu wyróżnienie najbardziej 

korzystnych, innowacyjnych i przyjaznych środowisku działań inwestycyjnych prywatnych 

przedsiębiorców,  

- we wrześniu 2019 r. – zorganizowano forum „Gorzowski Archipelag Rozwoju 2”, 

poświęcone kompetencjom przyszłości,  

- prowadzono stronę projektu lokalnybiznes.eu. 

5. INNOWACYJNOŚĆ. 

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. 

Podstawowym zadaniem spółki jest komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań z obszaru 

technologii środowiskowych oraz innych. Proinnowacyjne Usługi dla MŚP oferowane 

przez GOT PNP Sp. z o.o. : 

Pozyskiwane finansowania:  

• przygotowanie wniosków o dofinansowanie z UE 

• pomoc Start-up 
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• zwinne zarządzanie projektami AgilePM® 

• dostęp do Funduszu kapitału zalążkowego 

• współpraca z „aniołami biznesu” 

• venture capital 

• internacjonalizacja i współpraca międzynarodowa 

• wdrażanie na rynek nowych usług i produktów 

Usługi doradcze: 

• doradztwo w zakresie finansowym, rachunkowym, analiz finansowych, źródeł 

finansowania 

• optymalizacja podatkowa na działalność badawczo-rozwojową 

• optymalizacja procesów produkcyjnych i pośrednich. Reengineering procesów 

zarządczych, audit procesu i produktu, wdrażanie nowych produktów 

• projektowanie, wdrażanie i doskonalenia systemów zarządzania jakością i 

zarządzania środowiskowego 

• usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze 

zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa 

Usługi prawne: 

• ochrona własności intelektualnej 

• obsługa patentowa 

• analiza prawna projektów współfinansowanych z UE 

• analiza statusu MŚP 

• analiza przepisów o pomocy publicznej 

Infrastruktura 

• wynajem powierzchni biurowych 

• wynajem hal produkcyjnych i przestrzeni produkcyjnych - inkubacja procesów 

produkcyjnych 

• wynajem laboratoriów 

• wynajem centrum konferencyjnego  

• tereny inwestycyjne pod zabudowę 

• infrastruktura techniczno - serwisowa 

• baza noclegowa na 36 miejsc 
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Od ponad dwóch lat Miasto Gorzów uczestniczy w projekcie „Partnerstwo na rzecz 

podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w zakresie podatków i opłat 

lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”. Projekt realizowany jest w partnerstwie 

z jednostkami samorządu terytorialnego – Częstochową, Rudą Śląską, Rejowcem 

Fabrycznym, Tarnowem, Kaliszem, Milanówkiem i Zieloną Górą. Liderem jest Związek 

Miast Polskich. Jego łączna wartość to blisko 2,8 mln zł, dofinansowanie z EFS to ponad 

2,3 mln zł.   

Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie szeregu praktycznych rozwiązań, 

poprawiających jakość usług administracyjnych, istotnych dla prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz zwiększenie kompetencji pracowników JST, którzy te usługi świadczą.  

Konkretne zadania obejmują m.in. szkolenia prawne i z zakresu obsługi klienta, 

przygotowanie standardów obsługi klienta czy zasad oceny efektywności lokalnych 

polityk podatkowych, a także planów wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych. Ich 

efektem będzie stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności 

gospodarczej w ośmiu JST, które są beneficjentami projektu. 
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VI. OBSZAR SPORTU, REKREACJI, KULTURY, PROMOCJI MIASTA 

 

1. SPORT I REKREACJA. 

Wydane decyzje administracyjne: 

1. Stypendia i nagrody sportowe Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego: 278 
decyzji; Stypendia sportowe wypłacane przez cały 2019 r. otrzymało 34 
zawodników oraz 2 trenerów, zaś wysokość comiesięcznego stypendium to 
wartość od 315,00 zł do 1050,00 zł. Nagrodzonych zostało 213 zawodników oraz 
43 trenerów w takich dyscyplinach jak: kajakarstwo, wioślarstwo, szachy, 
lekkoatletyka, strzelectwo sportowe, żużel, piłka ręczna, pływanie, nordic walking, 
kettlebell, koszykówka oraz sporty walki: boks, sumo, judo, kickboxing. Wysokość 
nagród waha się w przedziale od 525,00 zł do 10.500,00 zł. Łączna suma 
wypłaconych w 2019 roku nagród oraz stypendiów sportowych to 737.310,00 zł. 

2. Wpis do ewidencji stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej:                           
1 decyzja – Siatkarski Klub Sportowy „SKS” Gorzów Wlkp., 

3. Wpis do ewidencji stowarzyszeń Uczniowskich Klubów Sportowych: 1 decyzja – 
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Stal Gorzów”, 

4. Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących 
obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego: 1 decyzja – Hostel przy Ośrodku Radioterapii.   

Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku z zakresu kultury 
fizycznej i sportu. 

1. W ramach otwartych konkursów ofert:  
W 2019 roku ogłoszono trzy otwarte konkursy ofert. Organizacjom pozarządowym 
przekazano w sumie 3.164.362,17 zł na zadania związane z szeroko pojętym 
usportowieniem dzieci i młodzieży. Na tę kwotę składa się 45 zadań z zakresu 
szkolenia młodzieży, na których realizację przekazano 1.581.872,85 zł, oraz 52 
zadania z programu przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 1.582.489,32 zł. 
Dzięki tym zajęciom sportowym około 3900 dzieci (w tym zagrożonych 
uzależnieniami i patologiami społecznymi) skorzystało z możliwości uprawiania 
sportu. Największe dotacje na te zadania otrzymały następujące kluby sportowe: 
1) KS AZS-AWF – 361.000,00 zł,  
2) KS AZS-AJP – 268.000,00 zł, 
3) KS Admira i KS G’Power po 137.000,00 zł,  
4) ZKS Stilon i MUKS Warta po 132.000,00 zł, 
Najciekawszymi zajęciami, przyciągającymi największą ilość uczestników były 
m.in.: „Uzależniony? Tak, od piłki nożnej.”, „Nie biorę, nie piję, gram. Szkolenie 
dzieci I młodzieży w MUKS Warta Gorzów”; „Zajęcia sportowe w boksie dla 
uczniów w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych”. 

2. Z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony) 
W trybie pozakonkursowym na podstawie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie przekazano 106.950,22 zł, dofinansowując 14 
zadań, w tym m.in.: 
1) III Gorzowski Duathlon,  
2) Gala sportów walki, 
3) Gorzowskie Grand Prix biegowe, 
4) VII Gorzowski Bieg Gwiazdkowy,  

3. Na zadania związane ze wspieraniem sportu 
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W 2019 roku dofinansowano 18 zadań z zakresu wspierania sportu wyczynowego 
na łączną kwotę 2.910.000,00 zł. Dotację przyznano na realizację takich zadań jak 
m.in.: 1) udział drużyny Stal Gorzów Wielkopolski S.A. w rozgrywkach Ekstraligi 
żużlowej, oraz drużyny piłkarzy ręcznych KS Stal Gorzów w rozgrywkach I ligi,  
2) udział drużyny koszykarek KS AZS-AJP w rozgrywkach Energa Basket Ligi 
Kobiet, 
3) przygotowanie zawodników sekcji kajakowej i wioślarskiej Klubu Sportowego 
AZS AWF w Gorzowie Wlkp. do zawodów rangi międzynarodowej – uzyskanie 
kwalifikacji olimpijskiej i głównych zawodów mistrzowskich rangi krajowej w 2019 
roku 
4) szkolenie sportowe kajakarzy KS G’Power oraz KS Admira. 

4. Na zadania związane z bazą sportową: 
W 2019 roku dofinansowano 12 zadań z zakresu utrzymania i wynajmu bazy 
sportowej na łączną kwotę 1.415.766,88 zł. Dzięki udzielonym dotacjom, udało się 
zrealizować takie zadania jak np. 
1) budowa i rozbudowa obiektów sportowych – boiska piłkarskie przy ul. Żwirowej,              
(1 mln zł), 
2) utrzymanie hali tenisa stołowego przez GKS Gorzovia (90 tys. zł), 
3) utrzymanie obiektu dla sportu kajakowego przez KS Admira (70 tys. zł), 
4) remont nawierzchni boisk Klubu Piłkarskiego Progres Gorzów Wlkp. (30 tys. zł), 
 

Zakończono etap projektowania hali sportowo-widowiskowej i złożono do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki (MSiT) wniosek o dofinansowanie jej budowy. W przypadku stadionu 
lekkoatletycznego przy ul. Krasińskiego, podobnie jak w przypadku hali dobiegły końca 
prace projektowe. W ubiegłym roku realizowano budowę kompleksu boisk przy ul. 
Żwirowej. Teren ten użyczony Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 
Warta Gorzów został wyposażony w dwa pełnowymiarowe boiska piłkarskie (w tym jedno 
ze sztuczną nawierzchnią) oraz boisko piłkarskie typu „orlik”. Zadanie zostało 
zrealizowane przez klub przy współudziale środków finansowych Ministerstwa Sportu i 
Turystyki oraz Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.  
Kontynuowana akcja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „WF jest OK” cieszy się 
powodzeniem wśród uczniów gorzowskich szkół. Znane postaci sportu w 
niekonwencjonalny sposób starają się zarazić uczniów gorzowskich szkół zdrowym 
stylem życia, uprawianiem sportu oraz aktywnym wypoczynkiem. Starają się nakłonić 
naszą młodzież do oderwania się od komputerów czy smartfonów. Innym zadaniem 
usprawniającym młode pokolenie Gorzowa są zewnętrzne zajęcia wychowania 
fizycznego realizowane na polach golfowych przy ul. Śląskiej. W zajęciach uczestniczyło 
ok. 800 uczniów szkół. 
Kolejnym zadaniem aktywizującym uczniów jest program MSiT pt. „Szkolny Klub 
Sportowy 2019”. Dzięki temu w dodatkowych zajęciach popołudniowych udział wzięło 
blisko 800 dzieci i młodzieży z gorzowskich szkół. 
Miasto Gorzów Wielkopolski przystąpiło do organizowanej przez Bydgoszcz rywalizacji 
o puchar Rowerowej Stolicy Polski. W rywalizacji udział wzięło 1185 gorzowian, którzy 
w sumie przejechali dla naszego miasta 119 717 kilometrów. To pozwoliło nam na zajęcie 
trzeciego miejsca w Polsce za zwycięską Nową Solą i tuż za drugim Lesznem.  

Prezydent Miasta objął Patronatem 19 imprez sportowych w tym między innymi: Regaty 
Kajakowe im. Piotra Głażewskiego, Finał Pucharu Polski w piłce nożnej mężczyzn na 
szczeblu województwa lubuskiego, Mistrzostwa Polski Juniorów i Weteranów w 
Kulturystyce i Fitness, Mistrzostwa Polski Szkół Ponadpodstawowych w Kulturystyce i 
Fitness, XVI Lubuski Mityng Olimpiad Specjalnych w Łyżwiarstwie Szybkim. 
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Tylko w 2019 roku oprócz cyklicznych imprez organizowanych co rocznie, odbyło się kilka 
eventów sportowych które zwiększyły atrakcyjność miasta na arenie wojewódzkiej 
i ogólnopolskiej. W Gorzowie Wielkopolskim odbyła się XXV Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży w sportach letnich w czterech dyscyplinach: pływanie synchroniczne, piłka 
wodna, łucznictwo oraz MTB, które do miasta przyciągnęły ok. 350 zawodników 
i zawodniczek. Odbyły się również kolejne edycje wydarzeń, które stały się już 
rozpoznawalne wśród lokalnych oraz sąsiadujących klubów oraz kibiców. Na 
wspomniane imprezy do miasta chętnie przybywają lokalni oraz okoliczni kibice by 
oglądać zmagania swoich ulubionych zawodników. Są to m.in. takie wydarzenia jak 
wspomniane wcześniej  Mistrzostwa Polski Juniorów i Weteranów w Kulturystyce i 
Fitness oraz Mistrzostwa Polski Szkół Ponadpodstawowych, Gala Sportów Walki WEST 
FIGHTING MMA 5, II edycja meczu charytatywnego zorganizowanego przez Fundację 
Cancer Fighters.  

W 2019 roku odbyły się także kolejne edycje wydarzeń dedykowanych sportowcom-
amatorom, które corocznie cieszą się dużym zainteresowaniem np. III Gorzowski 
Duathlon, XXXVIII Bieg Słowiański, IV Bieg Niepodległości czy VI Gorzowska 
Nadwarciańska Dycha. 

Dzięki działaniom Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Gorzowie Wielkopolskim byliśmy 
świadkami kilkunastu piłkarskich imprez młodzieżowych m.in. turnieju „Z podwórka na 
stadion o Puchar Tymbarku” 2019, Mini Mistrzostw Świata w piłce nożnej.  

Duży wpływ na zwiększenie liczby imprez sportowych organizowanych w Gorzowie 
Wielkopolskim miał parkrun Gorzów Wielkopolski. Dzięki temu nasze miasto odwiedziło 
też sporo gości z różnych miast w Polsce, ale również z Wielkiej Brytanii czy Francji. 

Zadanie zakładające stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć sportowych dla mieszkańców 
Gorzowa Wlkp. 50+ pośrednio zostało zrealizowane w ramach otwartych konkursów 
ofert, w których dofinansowanie otrzymało Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Zrealizowali oni zajęcia z zakresu: gimnastyki, nordic walking, jogi, hydroterapii z 
elementami nauki i doskonalenia pływania, terapii poprzez taniec, coachingowych 
„kalokagathia”  edukacji zdrowotnej z elementami profilaktyki uzależnień. Wraz ze 
wzrostem liczby seniorów, należałoby zadbać o jeszcze wyższe nakłady finansowe na 
potrzeby realizacji zadań z zakresu sportu osób starszych. 

Największym sukcesem gorzowskiego sportu to niewątpliwie zwycięstwo zawodnika Stali 
Gorzów Bartosza Zmarzlika w cyklu Speedway Grand Prix 2019 r. Jest to trzeci tytuł 
wywalczony przez Polskiego żużlowca po Jerzym Szczakielu i Tomaszu Gollobie, drugi 
tytuł wywalczony przez zawodnika gorzowskiej drużyny i pierwszy wywalczony przez 
wychowanka.  
Świetny wynik osiągnęły też koszykarki KS AZS-AJP zdobywając tytuł Wicemistrzyń 
Polski w koszykówce kobiet. W ubiegłorocznym finale musiały uznać wyższość najlepszej 
w Polsce drużyny CCC Polkowice.  
Oprócz niewątpliwych ww. sukcesów kibice gorzowskiego sportu, głównie piłki nożnej 
musieli przełknąć gorzką pigułkę w postaci degradacji obu naszych przedstawicieli w III-
ligowych rozgrywkach na ich piąty poziom tj. drużyn Stilonu i Warty.  
Strategia rozwoju sportu, na podstawie której Miasto realizuje swoją politykę społeczną 
przewiduje dofinansowanie tej dziedziny życia w wielkości około1,5% budżetu Miasta. 
Jest to wartość, która pozwala na realizację zadań sportowych, ale w dość skromnych 
warunkach. Ubiegłoroczny wskaźnik tej wielkości wyniósł 1,36% budżetu Miasta.  
W 2019 gorzowskie kluby sportowe podejmowały sportową współpracę z klubami 
zagranicznymi: 
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LP. Klub Data 
Nazwa partnera 
zagranicznego 

Temat współpracy 

1. KS Admira 
4.04.2019 

Kanucentrum 1957 
Eisenhuttenstadt 

Zawody 
ogólnorozowojowe dla 
dzieci i młodzieży 

2. ZKS Stilon 05.05.2019 Dynamo Mińsk 

Turniej Barw podnoszenie 
umiejętności zawodników, 
wymiana doświadczeń między 
trenerami 

3. 
OZPN w 
Gorzowie 
Wielkopolskim 7-9.06.2019 

FC Lokomotive 
Frankfurt 

Turniej piłki nożnej pn. Mini 
Mundial 2019 

4. 

ZKS Stilon 

19.09.2019  Multi Sport Torneos Szkolenie i zgrupowanie 
trenerów dotyczące podnoszenia 
umiejętności zawodników oraz 
wymiana doświadczeń między 
trenerami, konferencja dla 
trenerów 

5. 

22.09.2019 

Elit Spanish Fotball 
Campus 

6. 
OZPN w 
Gorzowie 
Wielkopolskim 

21-
22.06.2019 

FC Lokomotive 
Frankfurt 

Polsko-Niemiecka 
kursokonferencja dla trenerów 
piłki nożnej 

7. KS Admira 
31.10.2020 

Kanucentrum 1957 
Eisenhuttenstadt 

Zawody ogólnorozwojowe dla 
dzieci i młodzieży 

8. ZKS Stilon 

Współpraca 
całoroczna 

FC Frankfurt(Oder) Udział drużyn w turniejach 
organizowanych przez kluby, 
zapraszanie kadry trenerskiej 
grup młodzieżowych celem 
wymiany doświadczeń w 
zakresie szkolenia młodzieży, 
rozgrywanie meczów 
kontrolnych, organizowanie 
wspólnych projektów oraz 
szkoleń 

9. ZKS Stilon 

Współpraca 
całoroczna 

Eintracht Falken See 
e.V. 

rozgrywanie meczów między 
drużynami, wymiana 
doświadczeń miedzy trenerami, 
udział w szkoleniach 
wewnątrzklubowych oraz we 
wspólnych projektach 

 
 

2. KULTURA. 

 

1. Współpraca  z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. z zakresu kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

 - w ramach otwartych konkursów ofert: w 2019 r. przeprowadzono jeden, otwarty konkurs 

ofert, a kwota przekazana podmiotom działalności pożytku publicznego na realizację 
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zadań z zakresu kultury wyniosła 697 500,00 zł. Dzięki tym środkom zrealizowano 44 

zadania publiczne, których adresatami było około 29 900 osób. 

 - z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony): w trybie 

pozakonkursowym, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie przekazano 22 500,00 zł, dofinansowując 3 zadania, z których 

skorzystało około 7 450 osób. 

2. Stypendia artystyczne dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, 

upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami w 2019 r. Stypendia artystyczne 

są przyznawane na podstawie Uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  Stypendia o 

wartości od 1000 do 12000 zł netto, przyznawane są przez Prezydenta Miasta, na 

wniosek Komisji ds. Stypendiów. O stypendia na rok 2019 ubiegało się 26 kandydatów. 

Komisja zapoznała się z pisemnymi aplikacjami oraz wysłuchała osobistych prezentacji 

kandydatów i przyznała 14 stypendiów na łączną kwotę 60.000 zł. Dziedziny, w których 

przyznano stypendia, to: taniec, muzyka, teatr, sztuki wizualne, literatura, animacja i 

edukacja kulturalna. Stypendia Miasta przyznawane są od 1996 roku. W 2019 r. miała 

miejsce ich XXIV edycja. Wręczono dotąd około 200 stypendiów. 

3. Nagrody Kulturalne Prezydenta Miasta.  

Nagrody Prezydenta są przyznawane na podstawie Uchwały Rady Miasta 

Gorzowa Wlkp. W 2019 r. przyznano dwie Nagrody Kulturalne, które otrzymali Marzena 

Wieczorek – aktorka oraz Stanisław Sinkowski – kustosz, muzealnik. Nagrodę stanowią 

kwota pieniężna oraz statuetka Motyla. Nagrody Kulturalne są wręczane podczas Gali 

Inauguracji Sezonu Kulturalnego, nieprzerwalnie od 1999 roku. Dotąd uhonorowano 

„Motylami” 57 laureatów. 

4. Najważniejsze wydarzenia zrealizowane w 2019 roku przez miejskie instytucje 

kultury.  

Moniuszkowski Turniej Dwóch Orkiestr (5 maja 2019) – koncert zrealizowany we 

współpracy z Miejskim Centrum Kultury z okazji 200. urodzin Stanisława Moniuszki, 

podczas którego zaprezentowały się: Gorzowska Orkiestra Dęta oraz Orkiestra 

Filharmonii Gorzowskiej. Koszt organizacji festiwalu: 17 419,66 zł w tym: 17 000,00 zł z 

dotacji Miasta. 

VII Festiwal Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara (11-25 października 2019) – 

kontynuacja podjętej przez Filharmonię Gorzowską roku inicjatywy artystycznej będącej 

pierwszym w regionie lubuskim festiwalem popularyzującym muzykę XX i XXI wieku w jej 

bardzo szerokim spektrum. Wśród wydarzeń festiwalowych siódmej edycji realizowanej 

pod hasłem „Sekwencje polskie” znalazły się: koncert symfoniczny, gala muzyki filmowej, 

koncert Marcina Wyrostka „Polacc” z towarzyszeniem muzyków OFG, koncert kameralny 

Glass / Reich oraz spektakl Polskiego Teatru Tańca Polka. W ramach działań dla dzieci 

pod hasłem Młody Współcześniak pokazana została opera dla dzieci „Milcząca rybka” 

oraz przeprowadzona została gra muzyczna. Ponadto koncertom festiwalowym 

towarzyszyły: wystawa plakatu muzycznego, wykład pt. „Graficzny wymiar muzyki” oraz 

pokaz filmu „Wojciech Kilar – między awangardą a Hollywood” i spotkanie z reżyserem. 

Koszt organizacji festiwalu: 233 062,94 zł w tym: 220 000,00 zł z dotacji Miasta. 
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Musical „Przygoda w Krainie Oz” (premiera 6 grudnia 2019) – to szósta produkcja 

muzyczna  Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej dla dzieci, 

zrealizowana z udziałem blisko 70 młodych wykonawców wybranych w drodze castingu 

oraz profesjonalnych artystów. Podczas 10 spektakli musical obejrzało blisko 5 000 

młodych widzów. Realizacja projektu obejmowała: nagranie muzyki – partie orkiestrowe, 

nabór młodych wykonawców podczas castingów, cykl prób – warsztatów wokalnych, 

aktorskich i tanecznych w grupach (soliści, chór, tancerze), próby sceniczne oraz pokazy. 

Koszt organizacji festiwalu: 177 639,60 w tym: 150 000,00 z dotacji Miasta. 

5. Miejskie Centrum Kultury. 

Międzynarodowy Festiwal Zespołów Dętych i Paradnych „Alte Kameraden” 2019  

W dniach 18 i 19 maja br. goszczono orkiestry z Czech, Austrii, Niemiec oraz pięć orkiestr 

z Polski. W koncercie powitalnym Gorzowskiej Orkiestry Dętej do grona wykonawców 

zaproszono młode, utalentowane  gorzowskie wokalistki. Koszt organizacji: 155 215,56 

w tym 153 715,56 zł z dotacji Miasta. 

6. Nocny Szlak Kulturalny. 

Na wydarzenie złożyła się rekordowa liczba 39 samodzielnych punktów. Jak co roku 

zadebiutowało kilku nowych współorganizatorów. Edycja w 2019 r. odbyła się pod 

hasłem: „Ostatni taki Nocny” w celu wywołania dyskusji, czy po jedenastu latach 

organizowania w niezmienionej formie, należy wypracować zmiany i nową formułę. Jest 

to niewątpliwie bardzo ważna dla Gorzowian impreza, angażująca profesjonalistów, 

amatorów, a co najważniejsze budująca kapitał społeczny poprzez aranżowanie okazji 

do współpracy. Podtrzymując specjalną ofertę związaną z „Dzieje się - 25 lecie MCK”, w 

konwencji  „Scena na scenie” wystąpiła Karolina Czarnecka, odbyła się także wystawa 

Marty Frej („Jestem silna bo…”). W imprezie brały także udział inne nasze jednostki 

organizacyjne, to jest Klub Kultury MCK „Jedynka”,  Inkluzywna Pracownia Edukacji 

Artystycznej oraz „Mała Galeria” MCK - GTF. Koszt organizacji: 70 590,74 zł pokryty z 

dotacji Miasta. 

7. Dni Gorzowa - Energia Miasta 2019. 

W roku 2019 Miejskie Centrum Kultury zaproponowało szereg nowości i poszerzony 

udział gorzowskich artystów w święcie miasta. Po raz pierwszy przeszedł „Taneczny 

korowód”, w którym udział wzięły wszystkie gorzowskie formacje taneczne oraz 

Gorzowska Orkiestra Dęta. Na  zaproszenie MCK odpowiedział Teatr im. Juliusza 

Osterwy wystawiając widowisko muzyczne zatytułowane „Nad Wartą bawić się warto”. 

Miejski Ośrodek Sztuki przeprowadził bardzo udaną plenerową akcję inspirowaną 

„Sztandarami” Władysława Hasiora. Jazz Club „Pod Filarami” wystawił zaś w świetnym 

debiucie „Filary Jazz Big Band”. Na głównej scenie zaistniały również młodzieżowe 

zespoły „The Radioactive” i „Gra Sów”. W programie działań znalazł się także spektakl 

„Moje córki czarownice” w reżyserii Marcina Ciężkiego, do którego kostiumy 

przygotowała Natalia Ślizowska. W sobotę, także po raz pierwszy, błonia zamieniły się w 

egzotyczną  plażę z szeregiem atrakcji wodnych.  Była to świetna alternatywa dla 

sztampowego miasteczka „dmuchańców”. Wśród artystów występujących na scenie 
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głównej Dni Gorzowa wystąpili m.in.: Nosowska, The Dumplings, Strachy na Lachy, 

Gooral, Witek Muzyk Ulicy, The Music of Electric Light Orchestra Classic, Plan Be i inni. 

Dni Gorzowa koszt organizacji:  857 527,15 zł w tym: 735 651,62 zł z dotacji Miasta. 

Mała Galeria w Miejskim Centrum Kultury - od stycznia 2019 roku do Miejskiego Centrum 

Kultury włączona została Mała Galeria GTF, która uzupełniła rozbudowaną sieć 

działalności instytucji. Koszt działalności: 64 583,53 zł z dotacji Miasta. 

Szczelina przeciwlotnicza - od maja 2019 pracownicy merytoryczni instytucji oprowadzają 

gości po tzw. szczelinie przeciwlotniczej, znajdującej się na Gorzowskim Kwadracie. 

8. Miejski Ośrodek Sztuki. 

Wystawa: Magazyn Zbiorów - Część kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (6.09.-

16.10.2019). Zaprezentowano przeszło dwadzieścia obiektów, które od lat rezydowały 

w magazynach, m.in.: Kuby Bąkowskiego, Kamila Kuskowskiego, Zofii Pugetowej, 

Łukasza Skąpskiego oraz zupełnie nową, niezwykle poruszającą pracę duetu Państwa 

Neuhamer – Wieczerza, zrealizowaną specjalnie na potrzeby wystawy, traktującą 

o wymarłych gatunkach zwierząt. Koszt organizacji: 16 076,80 zł pokryty z dotacji Miasta. 

Festiwal Filmów Frapujących – 8 edycja (18-20.10.2019) – przez trzy dni, w trzech  

blokach konkursowych zaprezentowanych zostało 28 krótkich metraży, z których Jury 

wybrało zwycięzców w kategoriach: Frapa Warta Zachodu, Frapa Fabuła (Historia), 

Frapa Bohater, Frapa Forma, Frapa Publiczności oraz Frapa Spectatora. Festiwal 

urozmaiciły wydarzenia dodatkowe: pokazy specjalne filmów „Desert Coffee”, „Obywatel 

miłość”, „Zgniłe uszy”, spotkania z twórcami: oraz wystawa alternatywnych plakatów 

filmowych. Koszt organizacji: 29 960,38 w tym: 26 038,79 z dotacji Miasta. 

9. Jazz Club Pod Filarami. 

Gorzów Jazz Celebrations – koncert Cristiny Branco w gorzowskim Teatrze, portugalskiej 

wokalistki specjalizującej się w muzyce fado-jazz. Artystka nagrała do tej pory 16 

autorskich płyt, w tym kilka koncertowych. Jej koncerty w całej Europie wskazują, że fado-

jazz cieszy się coraz większym powodzeniem wśród słuchaczy. Koszt ogólny 51 888,04 

zł , w tym: 18 970,10 zł z dotacji Miasta. 

Jam session jest to największa tego typu impreza w kalendarzu ogólnopolskich wydarzeń 

jazzowych na początku roku. Już szósty rok z rzędu organizatorem merytorycznym był 

gorzowski saksofonista Marek Konarski. 4 stycznia do Gorzowa przyjechało ponad 50 

muzyków, przedstawicieli polskiej i europejskich szkół jazzowych; studenci i absolwenci 

uczelni muzycznych z Poznania, Wrocławia, Bydgoszczy, Katowic, Krakowa, Warszawy, 

Gdańska oraz Berlina, Odense i Kopenhagi. Wśród muzyków byli laureaci polskich 

i zagranicznych konkursów jazzowych. Koszt organizacji: 23 059,06 zł, w tym: 20 555,36 

zł z dotacji Miasta. 

10. Nowa inicjatywa – Filary Jazz Big-Band. 

Od stycznia 2019 r. klub stał się siedzibą big-bandu, który powstał w 2018 r. zrzeszając 

15  muzyków (część z nich gra w Gorzowskiej Orkiestrze Dętej) pod nazwą Antigua Big-

Band. Owocem tej współpracy był występ big-bandu w ramach Dni Gorzowa 2019 i 



 

110 

podczas Nocnego Szlaku Kulturalnego.  W maju zespołowi, po wspólnych konsultacjach, 

nadano oficjalną nazwę Filary Jazz Big-Band. Od tego momentu instytucja Jazz Club Pod 

Filarami objęła zespół swoją opieką techniczną, merytoryczną oraz wizerunkową 

(muzycy otrzymali jednolite koszulki z logo big-bandu oraz big-band music stands). Koszt 

działalności: 8 250 zł pokryte z dotacji Miasta. 

11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie 

Wielkopolskim. 

„Polski już nie obcy”/„Wymień się językiem”/„Mówimy po polsku”. 

W 2019 r. w Ośrodku Integracji i Aktywności wprowadzono cykl nowych zajęć. Celem 

organizowanych spotkań jest praca na rzecz obcokrajowców, ponieważ biblioteka chce 

przełamać stereotypy, a jednocześnie włączyć do życia kulturalnego i społecznego 

obcokrajowców, szczególnie migrantów coraz liczniej obecnych w naszym mieście 

(Ukraińców, Rosjan, Białorusinów, Niemców, Tajwańczyków). Przygotowano ofertę, na 

którą składały się konwersacje językowe dla obcokrajowców pn. „Polski już nie obcy”. 

Spotkania stały się okazją nie tylko do nauki języka polskiego, ale również do wymiany 

wzajemnych spostrzeżeń, odczuć, opinii, dotyczących codziennego życia. Od listopada 

2019 r. konwersacje językowe pn. „Polski już nie obcy” przekształcono w zajęcia pn. 

„Wymień się językiem”. Z czasem zauważono, że wspólne spotkania, przynoszą korzyść 

obopólną, gdyż polscy czytelnicy mogą się uczyć od gości języków obcych, nie 

rezygnując przy tym z prowadzonych rozmów i dyskusji. Wprowadzono również zajęcia 

pn. „Mówimy po polsku” dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, która nie zna języka polskiego 

lub zna go w minimalnym stopniu. W 2019 r. zorganizowano 17 spotkań, w których udział 

wzięło 234 obcokrajowców. 

Święto muzyki – „Miłość w stylu retro”. 

Ośrodek Kultury Francuskiej z okazji obchodów Święta Narodowego Francji 

zorganizował koncert pt. „Miłość w stylu retro”. Zaprezentowano program muzyczno-

poetycki składający się nie tylko z piosenek francuskich, ale również polskich i innych. 

W 2019 r. do zbiorów Biblioteki przybyło ogółem 14 445 jednostek inwentarzowych  

(o 1 867 jednostek więcej w porównaniu do roku 2018), na łączną kwotę 298 641,65 zł  

(o 45 592, 21 zł więcej w porównaniu do roku 2018). W tym: 13 036 książek i 1 409 

jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych (zestawienie  IX. Tabele statystyczne). Z 

ogólnej liczby 14 445 przybytków, 7 675 jednostek inwentarzowych pochodzi z zakupu, 

w tym 7 198 książek i 477 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. Pozostałe 

przybytki to: dary, zbiory przeinwentaryzowane w obrębie agend oraz książki przekazane 

w zamian za zagubienie i zniszczenie. Ogólna kwota przybytków dla Wojewódzkiej i 

Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosła: 298 641,65 zł, z tego 231 612,07 zł wydatkowano 

na zakup nowości wydawniczych.  

Wskaźnik zakupu książek w 2019 r. wyniósł 6,20 wol. na 100 mieszkańców czyli o 1,72 

wol. więcej w porównaniu do roku 2018 r. Według danych z ewidencji ludności: liczba 

mieszkańców Gorzowa Wlkp. - stan na 31.12.2019 r. – 113 919 osoby. Wydatek Miasta 
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na zakup nowości bibliotecznych w 2019 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

wyniósł: 86 169,19 zł / 113 919 os.  = 0,76 zł/os. 

Legimi  - nowość w bibliotece. W ramach oferty „Czytaj w chmurze”, biblioteka Herberta 

oferuje swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do ponad 50 000 ebooków i audiobooków 

na platformie LEGIMI. Czytelnicy, po otrzymaniu kodu od bibliotekarza i zarejestrowaniu 

się na platformie, mogą czytać lub słuchać wybranych lektur na dowolnych urządzeniach: 

smartfonach, tabletach, komputerach, e-czytnikach. 353 użytkowników wypożyczyło 

8285 ebooków i audiobooków. 

14. Teatr im. Juliusza Osterwy. 

W sezonie 2018/2019 przygotował spektakle, premiery które dostarczały chwil 

radosnych, wzruszających, ale też takich, które skłoniły wielu widzów, do głębokiej 

refleksji. W lipcu mieszkańcy mogli, jak co roku, bezpłatnie oglądać spektakle w ramach 

Teatru Letniego. Jesienią Teatr w ramach Miejskiej Kampanii Profilaktycznej  przygotował  

spektakl „Czy umiesz gwizdać Johanno”, kierowany do dzieci i młodzieży, jak również 

ich  rodziców i opiekunów, a jego celem jest popularyzowanie stylu życia wolnego 

od nałogów. W październiku 2019 r.  zakończono prace przy renowacji wnętrza Teatru, 

widzowie mogli podziwiać odnowione wnętrza podczas 36 Spotkań Teatralnych w 

listopadzie.  

15. Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta. 

 

W 2019 roku w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta odbyło się szereg wydarzeń, których 

celem było przybliżenie historii i kultury Landsbergu. 30 stycznia w ramach Dnia Pamięci 

i Pojednania odbyło się otwarcie wystawy stałej „Sztuka francuska XVIII i XIX wieku. 

Porcelana, miniatury i obrazy z kolekcji Carli  Müller. 8 maja otwarto schron 

przeciwlotniczy na gorzowskim Kwadracie w ramach obchodów Dnia Zwycięstwa. 

W Klubie Kultury MCK „Jedynka” odbyła się prelekcja Jana Zalewskiego wraz z 

prezentacją multimedialną na temat szczeliny (schronu). W czerwcu odbyło się cykliczne 

plenerowe wydarzenie kulturalne  „Piknik u Schroederów” popularyzujące wiedzę na 

temat Zespołu Willo-Ogrodowego i jego dawnych mieszkańców, współorganizowane z 

Nadwarciańskim Towarzystwem Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego i 

Stowarzyszeniem Art Drama. Jesienią natomiast otwarto wystawę „To nie porcelana. 

Porcelitowy sekret jednej piwnicy”. Na wystawie zaprezentowano naczynia odkryte 

podczas prac remontowych przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Chrobrego.      

 

16. Strategie przyporządkowane Wydziałowi Kultury.  

 

Strategia Rozwoju Kultury w Gorzowie Wlkp. do roku 2020 została przyjęta Uchwałą 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr XLII/474/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. Wydział Kultury 

co roku przedkłada raport z realizacji strategii na posiedzeniu Komisji Kultury, Sportu i 

Promocji. W 2020 r. upływa  termin upływu ważności dokumentu.  
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17. Ważne projekty realizowane przez Wydział Kultury.  

Wydział Kultury w 2019 r. przekazał dotacje celowe na dofinasowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 229.502,66 zł. Dofinasowanie 

otrzymały cztery instytucje kultury: 

1) Miejski Ośrodek Sztuki – 40.157,00 zł; otrzymał dotację celową na remont i rozbudowę 

toalety oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem 

środków PFRON. Przystosowano obiekt do potrzeb niepełnosprawnych z dysfunkcjami 

ruchu. Dzięki inwestycji poprawił się komfort osób niepełnosprawnych odwiedzających 

naszą instytucję oraz osób pracujących w Miejskim Ośrodku Sztuki, którzy do tej pory 

musieli pokonywać bariery architektoniczne. Dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta 

oraz ROPS Zielona Góra poprawiła się dostępność przestrzeni publicznej i instytucji dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. 

2) Miejskie Centrum Kultury – Klub „ Jedynka” – 20.000,00 zł; dotację celową dla Miejskiego 

Centrum Kultury – Klubu „Jedynka” przeznaczono na modernizację – zakup wyposażenia 

w tym: projektora, uchwytu sufitowego, laptopa, zestawu nagłośnieniowego oraz systemu 

wystawienniczego do Galerii Klubu.  

3) Centrum Edukacji Artystycznej- Filharmonia Gorzowska – 20.000,00 zł; dotację celową 

dla CEA -  Filharmonia Gorzowska przeznaczono na modernizację – systemu p.poż w 

garażu podziemnym. Wykonano i zamontowano blokady drogowe oraz cztery bramy 

przesuwne przeciwpożarowe, wymieniono moduły sterowania klapami 

przeciwpożarowymi 

4) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta – Filia nr 2 – 150.000,00 zł; 

dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczono na  prace 

remontowe pomieszczeń Filii Nr 2 biblioteki mieszczącej się przy ul. Mieszka I 50. 

Przeprowadzono prace w zakresie usług elektronicznych i oświetleniowych, przerobiono 

instalację wodno-kanalizacyjną. Odremontowano także wszystkie pomieszczenia, 

łącznie z toaletą oraz zakupiono nowe regały biblioteczne i inne wyposażenie dla celów 

prowadzenia działalności statutowej. Ponadto zakupiono nowe komputery oraz drukarkę. 

 

18. Opis najważniejszych działań realizowanych przez Wydział Kultury w 2019 roku. 

Dzień Pamięci i Pojednania – jak co roku, 30 stycznia obchodziliśmy w Gorzowie Dzień 

Pamięci i Pojednania, który przypomina o wydarzeniach sprzed przeszło 70. lat, kiedy 

rozpoczęła się polska historia naszego Miasta. W 2019 r. Miasto przygotowało szereg 

wydarzeń w związku z obchodami tego dnia. Oficjalne uroczystości odbywały się na placu 

Grunwaldzkim. Oprócz oficjalnych obchodów, jak co roku, przygotowywano atrakcje dla 

gości z Niemiec oraz mieszkańców miasta, mające na celu upowszechnianie wiedzy o 

historii i kulturze Landsbergu. W 2019 r. Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta przy ul. 

Warszawskiej 35 przygotowało otwarcie  wystawy stałej „Sztuka francuska XVIII i XIX 

wieku Porcelana, miniatury i obrazy z kolekcji Carli Müller”. Natomiast w Miejskim 

Centrum Kultury zaprezentowano slajdowisko poświęcone historii miasta pt. „W 

Landsberskim domu”. Miejskie Centrum Kultury podjęło próbę wycieczki do przeszłości, 

w codzienność przedwojennego miasta. 

Piknik Naukowy – w 2019 r. już po raz drugi odbył się piknik naukowy, paleontologiczny. 

Mieliśmy przyjemność zaprosić zespół naukowców, który zajmuje się badaniem szkieletu 
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nosorożca odnalezionego 3 lata temu, podczas budowy obwodnicy Gorzowa. Piknik 

Paleontologiczny owocował w moc atrakcji dla najmłodszych: tatuaże, balony, warsztaty. 

Można było dowiedzieć się o postępach badawczych nad szkieletem zwierzęcia, między 

innymi podczas sesji referatów popularnonaukowych pt.: ”Nosorożec Gorzowski po 

trzech latach od odkrycia", a także z bezpośrednich rozmów z naukowcami w trakcie 

pikniku. Tegoroczna edycja wydarzenia spotkała się z doskonałym przyjęciem,  wzięło w 

niej udział około 1,5 tys. uczestników.  

Inauguracja Sezonu Kulturalnego – 11 października 2019 r. w Centrum Edukacji 

Artystycznej–Filharmonii Gorzowskiej odbyła się Inauguracja Sezonu Kulturalnego 

2019/2020, przygotowana we współpracy z miejską instytucją kultury – Filharmonią 

Gorzowską. Podczas gali wręczono Nagrody Kulturalne Prezydenta Miasta, której 

istotnym elementem był VII Festiwal Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara, w całości 

dedykowany muzyce polskiej.  

Odznaczenia państwowe dla ludzi kultury – Inauguracja Sezonu Kulturalnego to także 

okazja do wręczenia odznaczeń państwowych: Medalu Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” 

oraz odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznawanych przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. dla 

ludzi kultury. W 2019 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” za 

wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony kultury i  dziedzictwa narodowego 

odznaczony został  prof. dr hab. Dariusz Aleksander Rymar. Odznakami honorowymi  

„Zasłużony dla Kultury Polskiej”  za wyróżniającą się działalność na rzecz 

upowszechniania i ochrony kultury, odznaczeni  zostali: Lech Marek Dominik – artysta 

fotografik, Agnieszka Dębska – muzealnik, konserwator zabytków oraz Lidia 

Świątkowska – organizatorka Ogólnopolskiego Konkursu Pisanek im. Michała 

Kowalskiego, przewodnicząca Koła Zjednoczenia Łemków w Gorzowie.  

2 lipca 2019 r. podczas uroczystej Sesji Rady Miasta z okazji urodzin Miasta, Rada Miasta 

Gorzowa Wlkp. na wniosek Prezydenta Miasta p. Jacka Wójcickiego przyznała Pani 

Krystynie Prońko – piosenkarce i wokalistce jazzowej pochodzącej z Gorzowa tytuł 

Honorowego Obywatela Miasta, który przyznaje się ludziom za  „kształtowanie postaw i 

zasad moralnych, nienaganną opinię oraz wybitne zasługi dla rozwoju kulturalnego i 

gospodarczego miasta”. Natomiast Pani Jadwidze Kos- dyrygentce i kierownikowi 

artystycznemu chóru Cantabile  wręczono Odznakę Honorową Miasta Gorzowa. 

Odznaka honorowa jest przyznawana za wybitne zasługi dla rozwoju Miasta.  

Rok 2019 obfitował w jubileusze. Poza 25-leciem Miejskiego Centrum Kultury pod hasłem 

„Dzieje się”!, Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne w 2019 roku obchodziło 65–lecie 

działalności. Zespół Artystyczny Buziaki wytańczył 40 lat, Święto Wileńszczyzny „Kaziuki” 

oraz Koło Związku Sybiraków w Gorzowie Wlkp. świętowały 30 – lecie działalności, a 

Chór „Cantabile” 25 lat. 
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3. PROMOCJA MIASTA. 

 

1. Promocja Miasta. 

Miasto Gorzów Wlkp. od 2010 roku komunikuje się zgodnie z Długoterminową Strategią 

Zarządzania Marką Gorzów. W ramach realizacji strategii co roku podejmowane są 

działania w zakresie pozycjonowania marki „Gorzów Przystań”. Wśród nich: działania nad 

Wartą, wykorzystanie kulturowej i społecznej spuścizny Landsberga, działania w oparciu 

o różnorodność kulturową i mozaikę etniczną mieszkańców miasta oraz realizacja 

postulatów „slow life” z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej (parki, bulwary, skwery 

zielone, ścieżki rowerowe, nadwarciańskie błonia, itp.). Ponadto w mieście od 2018 roku 

realizowane są projekty, w oparciu o trwającą kampanię tożsamościowo-wizerunkową 

GORZÓW #Stąd Jestem, które mają pomoc promować miasto na zewnątrz.  

W 2019 roku Miasto Gorzów otrzymało nagrodę Grand Prix w prestiżowym konkursie 

KRYSZTAŁY PR-u w kategorii najlepsza kreatywna kampania promocyjna. To 

wyróżnienie za działania w ramach kampanii GORZÓW #Stąd Jestem. Jury doceniło 

unikatowe w skali kraju działanie promocyjne, polegające na wykorzystaniu potencjału 

znanych i lubianych mieszkańców do promocji i komunikacji Gorzowa w Polsce i na 

świecie. 

Wśród najważniejszych działań marketingowo-wizerunkowych, zgonie z Długoterminową 

Strategią Zarządzania Marką Gorzów oraz w oparciu o założenia kampanii GORZÓW 

#Stąd Jestem  zrealizowano następujące projekty: 

1) Działania nad Wartą:  

 - VI Gorzowska Nadwarciańska Dycha, czerwiec 2019;  

 - Dni Gorzowa Energia Miasta, czerwiec  2019;  

 - finał strzeleckiego spływu kajakowego w Gorzowie, kajakarze na 116. kilometrze 

zakończyli swój spływ, który prowadził z jeziora Lipie w miejscowości Długie - czerwiec 

2019; 

 - tratwa „Pielgrzym” zawinęła do Gorzowa; Gorzów znalazł się na trasie spływu tratwą z 

Krakowa do Kołobrzegu, który rozpoczął się 18 maja br. i zakończy w ostatnich dniach 

lipca;  

 - Grillujemy Zawarcie - cykl sąsiedzkich spotkań integracyjnych; pięć z sześciu spotkań 

odbyło się nad Wartą; spotkania odbywały się od w ramach realizacji Budżetu 

Obywatelskiego od czerwca do sierpnia 2019 r.;  

 - Zakończenie lata  - Koniec Lata Party – imprezy plenerowe - sierpień 2019; Warta jest 

na dwa kółka otwarta - udostępnienie dla pieszych i rowerzystów ścieżki, zrealizowanej 

w ramach  projektu „Szlak Stolic”, finał Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 

Transportu w Gorzowie - wrzesień 2019. 
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2) Landsberg jako spuścizna kulturowa miasta Gorzowa: 

- Dzień Pamięci i Pojednania/ styczeń 2019 r. z udziałem przedstawicieli mniejszości 
niemieckiej, potomków rdzennych mieszkańców przedwojennego Gorzowa; 

- Dzień Pioniera/ marzec 2019 - rocznica ustanowienia w naszym mieście polskiej 
administracji. Kwiaty pod pomnikiem Pioniera na nadwarciańskim bulwarze złożyli 
przedstawiciele gorzowskich Pionierów wraz z przedstawicielami władz miasta; 

- 762. Urodziny Miasta - 2 lipca - rocznica ustanowienia praw miejskich dla Gorzowa - 
oficjalne uroczystości na Placu Grunwaldzkim zakończone uderzeniem w Dzwon Pokoju; 
nadanie honorowego obywatelstwa Krystynie Prońko podczas uroczystej sesji Rady 
Miasta z okazji 762. rocznicy nadania Gorzowowi praw miejskich; 

- akcja promocyjno - edukacyjna: „co wiesz o swoim mieście…” – przedstawiająca 
historyczne ciekawostki z życia miasta; wydruk materiałów poligraficznych na 762. 
urodziny miasta (billboardy, plakaty, citylighty); 

- realizacja klipu promocyjnego „We built this City” z udziałem ambasadorów Gorzowa - 
teledysk zrealizowany jako „real time marketing”, by przetrwać trudny czas modernizacji 
oraz by zaprezentować skalę zmian, jakie zachodzą w Gorzowie; 

- konkurs na najsmaczniejszy „GORZOWSKI SŁOIK JABŁKOWY”- październik 2019 - 
otwarty dla mieszkańców, we współpracy z GRH i ZSG w Gorzowie oraz ambasadorami 
miasta; 

- produkcja gorzowskiego przysmaku w słoiku, którego receptura została wybrana w 
drodze konkursu, przygotowana przez gorzowiankę; 

- promocja Renety Landsberskiej i jej kulinarnego potencjału zamkniętego w Gorzowskim 
Słoiku Jabłkowym podczas czwartej edycji konferencji Open Eyes Economy Summit w 
Krakowie 

3) Mozaika etniczna: 

- 31. edycja Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa 2019.  
Po dwóch ostatnich edycjach na nadwarciańskich błoniach, cygański folklor powrócił do 
gorzowskiego amfiteatru; 

- wsparcie dla inicjatyw multikulturowych (m.in. Wigilia Narodów, Festiwal Romane 
Dyvesa, Alte Kameraden itp.) 

4) „Gorzowski slow life”: 

- Kampania Rowerowy Maj – w kampanii uczestniczyły trzy gorzowskie szkoły; 

- realizowane przez Miejskie Centrum Kultury „Kino po zmroku” i  „Śniadania na trawie” 
w Parku Róż; 

- ogólnopolska rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski - wrzesień 2019; 
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- Nocny Szlak Kulturalny – czas dla mieszkańców w sobotni wieczór na zapoznanie się z 
inicjatywami artystyczno-kulturowymi, również wzdłuż ulicy Chrobrego; 

- projekty na rewitalizację Parku Róż i Parku Siemiradzkiego z unijnym dofinansowaniem. 

2. Realizacja planów i wyznaczonych celów promocyjnych - kontynuacja i realizacja 
założeń kampanii wizerunkowo - tożsamościowej GORZÓW #StądJestem:   

- miejska gra walentynkowa – promocja twórczości gorzowskich poetów - luty 2019; 

- GORZÓW #Jest Kobietą - wyjątkowe spotkanie z Ambasadorkami Gorzowa w kampanii 
GORZÓW #Stąd Jestem. Gośćmi specjalnymi były Paula Tumala oraz ambasadorka 
województwa lubuskiego Ewa Minge; 

- Wielkanocny happening z udziałem mieszkańców „Kwadratowe jaja” - odbyła się w 
przestrzeni na „Kwadracie”;  

- Pocztówka z Gorzowa - wakacyjna akcja promocyjną, dzięki której można było wysłać 
kartki pocztowe z pozdrowieniami z Gorzowa ze znaczkiem dedykowanym kampanii 
#Stąd Jestem 

- kampania „Gorzów blisko świąt grudzień 2019. 

3.Budżet promocyjny. 

W 2019 r. na promocję Miasta wydano z budżetu Miasta środki finansowe w wysokości 

273 375,54 zł, co stanowi 99,58 % planu. Wśród najważniejszych wydatków 

promocyjnych znalazły się następujące zadania:  

1) Wydawnictwo bezpłatnego miejskiego miesięcznika informacyjnego 94 677,50 zł 
„Gorzowskie Wiadomości Samorządowe”; 

2) Promocja miasta Gorzowa Wlkp. poprzez media: 20 613,60 zł (audycje radiowe, 
programy telewizyjne); 

3) Kampania promująca Miasto GORZÓW #StądJestem” 39 721,61 zł (w tym wszystkie 
działania promocyjne wraz z wizerunkami ambasadorów kampanii); 

4) Akcja promocyjna „Pocztówka z Gorzowa” 3 760,50 zł, (wykonanie pocztowych 
znaczków z logo Gorzowa); 

5) Kampania promująca 762.urodziny miasta Gorzowa Wlkp. 3 653,10 zł; 
6) Promocja miasta poprzez twórczość gorzowskich artystów: 10 546,00 zł (prezentacja 

Gorzowa Wlkp. w videoclipie Adama Bałdycha „O virga ac diadema”, koncert muzyki 
filmowej i muzyki w tle na żywo przedstawiony przez Marka Zalewskiego oraz grafiki 
o tematyce gorzowskiej Romana Picińskiego pt. „Upiększamy Zawarcie – seria 
murali”); 

7) Promocja Gorzowa Wlkp. poprzez realizację projektu podróżniczego pn.11 964,00 zł
 „Dookoła Fiata – wyprawy przez 3 kontynenty i 37 krajów”;  

8) Kampania promująca miasto poprzez videoclip pt.”We built this city – 17 500,00 zł  
budujemy Gorzów”;   

9) Kampania promocyjna „Gorzów Blisko Świąt” 10 531,40 zł; 
10) Zakup materiałów promocyjnych i promocyjno-informacyjnych 13 476,05 zł (m.in. 500 

szt. balonów GORZÓW #Stąd Jestem, 100 szt. koszulek GORZÓW #Jest Kobietą, 
1260 szt. kalkomanii: tatuaż zmywalny z kasetą i nosorożcem, 115 arkuszów 
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znaczków pocztowych Poczty Polskiej, dedykowanych akcji „Pocztówka z Gorzowa”, 
1000 szt. miejskich widokówek, 500 szt. kalendarza na rok 2020 z fotografiami 
Gorzowa Waldemara Kućki, 400 egz. książki "Gorzowski Bohater", 1000 sztuk 
Gorzowskiego Słoika Jabłkowego).   

 
4. Inne działania promocyjne. 

GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZADOWE - w 2019 roku minęło 20 lat odkąd 
Prezydent Miasta Gorzowa wydaje bezpłatny samorządowy miesięcznik „Gorzowskie 
Wiadomości Samorządowe”. W 2019 roku zmienił się profil czasopisma. W każdym 
numerze jest temat wiodący oraz sprawozdanie z realizacji najważniejszych zdań 
samorządu. Na łamach miesięcznika promujemy również działalność mieszkańców 
Gorzowa, ich pasje i hobby, informujemy także o propozycjach kulturalnych miejskich 
instytucji oraz zapowiadamy wydarzenia sportowe. Od ponad roku funkcjonuje rubryka 
„Radny po godzinach”, gdzie prezentujemy sylwetki gorzowskich radnych „prywatnie”. 
Magazyn GWS dostępny w wersji pdf. na stronie internetowej miasta oraz ma 
dedykowany profil na Facebooku.  

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - Miasto Gorzów jest obecne w przestrzeni mediów 
społecznościowych. Swoje profile mam na Facebooku, Instagramie oraz Twitterze.  

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA WWW.GORZOW.PL - na bieżąco prowadzona 
jest oficjalna strona internetowa miasta, w formie miejskiego serwisu informacyjnego. 
Strona jednak  wymaga pilnego odświeżenia. Powstała  bowiem na przełomie  2013 roku 
i 2014 roku. Od tego czasu standardy prowadzenia i layoutu samorządowych stron 
internetowych uległy zmianie. Decyzja o zmianie zapadła, bieżący budżet jednak nie 
pozwala przeprowadzić zmian. Realizujemy politykę informacyjną urzędu, maksymalnie 
wykorzystując możliwości administrowania stroną w obecnym kształcie. 
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X. OBSZAR ROZWOJU MIASTA. 

1. URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, PLANOWANIE ROZWOJU. 

 
Tereny zielone. 
W roku 2019 kontynuowano prace nad nową edycją Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp., którego celem jest 
wypracowanie spójnych kierunków rozwoju i sposobów zagospodarowania miasta. Na 
potrzeby tego dokumentu opracowano „System zieleni miasta”, wskazując niezbędne 
działania do jego utrzymania i  dalszego kształtowania. W opracowanych i uchwalonych 
w roku 2019 miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wskazywane były 
tereny wolne od zabudowy, będące składową „Systemu zieleni miasta” (w tym tereny 
zieleni urządzonej, tereny  rolne, inne). 
 
Ochrona powietrza. 
W roku 2019 podczas kontynuacji prac nad nową edycją Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp., ustalono również 
kierunki rozwoju przestrzennego w zakresie ochrony powietrza, wskazując na skuteczne 
i możliwe do zrealizowania działania, których wdrożenie wpłynie na obniżenie poziomów 
zanieczyszczeń, co najmniej do poziomów dopuszczalnych lub docelowych, np.: 
- wprowadzanie zieleni izolacyjnej i urządzonej oraz niekubaturowego 
 zagospodarowania przestrzeni publicznych (place, skwery), 
- kształtowanie klinów zieleni dla lepszego przewietrzania miasta, 
- ustalanie sposobu zaopatrzenia w ciepło z preferencją dla następujących 
czynników  grzewczych: miejska sieć ciepłownicza, gaz ziemny, gaz płynny, olej 
opałowy lekki,  energia elektryczna, energia odnawialna, 
- zwiększenie efektywności wykorzystania energetyki odnawialnej, 
- rozwój sieci transportu publicznego – transport szynowy, autobusowy, rowerowy, 
 wodny (infrastruktura dla komunikacji zbiorowej, obiekty P+R i B+R); 
W opracowanych i uchwalonych w roku 2019 miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego wskazywane były ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody 
oraz ochrony i kształtowania krajobrazu, w tym wskazywano aby poziom emisji substancji 
i energii do środowiska spełniał wymagania wynikające z przepisów odrębnych. 
 
Ochrona przed hałasem. 
Ustalono również kierunki rozwoju przestrzennego w zakresie ochrony przed hałasem. 
Wskazano tu skuteczne i możliwe do zrealizowania działania w celu poprawy ochrony 
klimatu akustycznego, w tym np.   
- lokalizowanie nowych budynków mieszkalnych poza zasięgiem uciążliwego hałasu 
drogowego lub wprowadzenie obowiązku zastosowania środków technicznych 
zmniejszających uciążliwości do poziomów dopuszczalnych, 
- eliminowania powstawania nowych kolizji funkcjonalnych i łagodzenia już istniejących 
konfliktów, 
- skanalizowania tranzytowego ruchu samochodowego, w szczególności ruchu ciężkiego, 
na obwodnicach i trasach zabezpieczonych przed rozprzestrzenianiem się nadmiernego 
hałasu. 
W opracowanych i uchwalonych w roku 2019 miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego wskazywane są tereny funkcjonalne objęte ochroną akustyczną na 
podstawie przepisów odrębnych.  
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Rewitalizacja. 
Wypracowano kierunki rozwoju przestrzennego dla całego miasta (wraz z optymalnymi 
wskaźnikami  do kształtowania zagospodarowania i zabudowy w poszczególnych 
jednostkach urbanistycznych), w tym dla obszarów rewitalizacji wyznaczonych w 
Uchwale Rady Miasta, stanowiących 5,06% całkowitej powierzchni Gorzowa Wlkp.  
Dwa spośród 4 wydzielonych obszarów rewitalizacji stanowią centrum miasta (R1 – 
Centrum i R3 – Zamoście). W tych obszarach znajdują przestrzenie publiczne 
zakwalifikowane w dokumencie Studium jako główne i dla nich dodatkowo wskazano 
zalecenia do kształtowania przestrzeni publicznych (do uszczegółowienia na etapie 
miejscowego planu rewitalizacji i podczas prac projektowych inwestycji miejskich).     
 
Ochrona zabytków. 
Jednym z priorytetów Miasta są działania polegające na ochronie dziedzictwa 
kulturowego. W granicach Gorzowa zlokalizowanych jest 77 zabytków wpisanych do 
rejestru zabytków województwa lubuskiego oraz 1312 zabytków, w tym 260 zabytków 
archeologicznych, ujętych w gminnej ewidencji zabytków Na terenie miasta wyróżniają 
się dwa obszary zabytkowe: historyczny układ urbanistyczny tzw. Nowe Miasto i 
historyczny układ urbanistyczny Zamościa – dawnego osiedla robotniczego, na których 
koncentruje się ok. 80% zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Na w/w 
historycznych obszarach znaczącą ilość obiektów objętych ochroną stanowią kamienice.  
Uchwałą Rady Miasta udzielono dotacji przy następujących zabytkach: - kamienica przy 
ul. Juliusza Słowackiego 4 remont elewacji frontowej w kwocie: 97.000,00 zł (wykonanie: 
97.000,00 zł), - kamienica przy ul. Kosynierów Gdyńskich 80 remont elewacji frontowej w 
kwocie: 43.000,00 zł (wykonanie: 43.000,00 zł). Udzielone dotacje przyczyniły się do 
poprawy stanu zachowania oraz utrwalenia zabytkowej substancji (odnowienia) zabytków 
architektury na obszarze historycznego układu urbanistycznego tzw. Nowego Miasta. 
Kolejną uchwałą udzielono dotacji przy zabytku: - willa fabrykancka przy ul. Kosynierów 
Gdyńskich 108, na wykonanie projektu budowlanego w kwocie 73.800,00 (wykonanie: 
73.800,00). Dofinansowanie obejmowało opracowania dokumentacji dla zabytku 
będącego w bardzo złym stanie technicznym wskutek intensywnych opadów deszczu i 
gradobicia. Razem kwota przeznaczona na dofinansowanie zabytków wynosiła 213. 
800,00 zł. 
Dzięki środkom z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kontynuowano 
prace przy najcenniejszym gorzowskim zabytku, Katedrze pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny. 

Planowanie rozwoju Miasta. Działania zaplanowane na 2019: 

W celu realizacji priorytetowych kierunków rozwoju miasta, opracowywane są 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w których ustalane jest 
przeznaczenie poszczególnych terenów oraz zasady zabudowy i zagospodarowania. 
W roku 2019: 
1) uchwalono 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

a) MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy  
ul. Poznańską a rzeką Wartą. 

Przedmiotem opracowania planu było ustalenie przeznaczenia oraz szczegółowych 
zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy dla obszaru o 
powierzchni ponad 980 ha kształtującej się dzielnicy mieszkaniowej, z 
uwzględnieniem istniejącego zainwestowania, panujących warunków 
fizjograficznych (w tym niekorzystnych uwarunkowań hydrogeologicznych) i w świetle 
postępującego procesu rozlewania się zabudowy na terenach użytkowanych 
dotychczas rolniczo. 
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b) MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ul. 
Fryderyka Chopina. 

Przedmiotem opracowania planu było stworzenie warunków inwestycyjnych dla 
istniejących w tym obszarze usług przy jednoczesnym zachowaniu ładu 
przestrzennego na obszarze historycznego układu urbanistyczno – 
architektonicznego dawnych koszar, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków; 

c) MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego przy ul. 
Czereśniowej. 

Przedmiotem opracowania planu było ustalenia przeznaczenia dla terenu 
odpowiednio do warunków przetargu (dojazd do terenów zabudowy mieszkaniowej) 
i w świetle konieczności zapewnienia zachowania ładu przestrzennego. 

2) kontynuowano pracę nad następującymi miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego: 
a) MPZP miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego w rejonie ul. Kasprzaka, 

pomiędzy Kanałem Ulgi, a drogą ekspresową. 
Przedmiotem opracowania planu jest konieczność pozyskania terenów 
inwestycyjnych, umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej w 
obszarze sąsiadującym z węzłem drogi ekspresowej S3; wskutek wyników 
opracowania dotyczącego możliwości retencyjnych obszaru – prace nad planem 
zawieszono do czasu rozbudowy systemu gospodarki wodami opadowymi;  

b) MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego przy północno-zachodniej 
granicy miasta w rejonie ul. Mironickiej. 
Celem opracowania planu jest konieczność pozyskania terenów inwestycyjnych 
przy jednoczesnym zabezpieczeniu pasa zieleni wzdłuż północnej granicy 
administracyjnej miasta.  

c) MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od węzła 
drogi ekspresowej S-3 pomiędzy Kanałem Siedlickim, ul. Niwicką a ul. 
Kasprzaka.  
Przedmiotem opracowania jest dostosowanie układu komunikacyjnego do 
istniejących uwarunkowań (lokalizacja nowej drogi) przy jednoczesnym 
zachowaniu terenów inwestycyjnych w tym obszarze;  

d) MPZP miasta Gorzowa dla obszaru położonego w rejonie ul. Małorolnych,  
ul. Koniawską. 
Przedmiotem opracowania planu jest uporządkowanie przestrzeni oraz 
kompleksowe rozstrzygnięcie o przeznaczeniu, zasadach zabudowy 
i zagospodarowania obszaru (predestynowanego pod zagospodarowanie na 
funkcję usługowo - produkcyjną). 

e) MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego w rejonie ul. Niwickiej.  
Przedmiotem opracowania planu jest uporządkowanie przestrzeni oraz 
kompleksowe rozstrzygnięcie o przeznaczeniu, zasadach zabudowy i 
zagospodarowania obszaru predestynowanego pod zagospodarowanie na 
funkcję  mieszkaniową; 
MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na północ od ul. 
Kostrzyńskiej. 
Przedmiotem opracowania planu jest dostosowanie sposobu zagospodarowania 
do zamierzeń inwestycyjnych właścicieli terenów, uporządkowanie przestrzeni 
oraz kompleksowe rozstrzygnięcie o przeznaczeniu, zasadach zabudowy i 
zagospodarowania funkcji usług ( w tym usług rzemiosła). 

f) MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na zachód od ul. 
Dworcowej.  
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Przedmiotem opracowania planu jest umożliwienie zachowania istniejącej 
zabudowy wpisanej do gminnej ewidencji zabytków oraz jej ochrona; 

g) MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy Kanałem 
Siedlickim, ul. Koniawską, ul. Sulęcińską i drogą ekspresową S3.  
Przedmiotem opracowania planu jest wykształcenie układu komunikacyjnego 
umożliwiającego alternatywny dojazd do węzła S3 z południowo – wschodniej 
części miasta, rezerwa terenu pod planowany skrót komunikacyjny stanowiący 
alternatywny dojazd do węzła S3 z południowo - wschodniej części miasta, 
rezerwa terenu na ewentualną rozbudowę węzła południowego drogi 
ekspresowej S3, a także uregulowanie kształtowania zabudowy ze względu na 
ryzyko zalania w przypadku przerwania wałów przeciwpowodziowych. 

h) MPZP miasta Gorzów Wlkp. dla obszaru położonego u zbiegu ulic Podmiejskiej 
i Łukasińskiego.  
Przedmiotem opracowania planu jest konieczność dostosowania dokumentów 
planistycznych do obecnych potrzeb rozwojowych miasta, w tym pozyskania 
nowych terenów inwestycyjnych. 

i) MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kasprzaka, 
ul. Krętą a Kanałem Siedlickim.  
Przedmiotem opracowania planu jest poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości, wykształcenie układu komunikacyjnego umożliwiającego 
alternatywny dojazd do węzła S3 z południowo-wschodniej części miasta, a także 
wypracowanie zasad kształtowania zabudowy wzdłuż ul. Kasprzaka stanowiącej 
drogę wjazdową do miasta. 

j) MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od ul. 
Walczaka, pomiędzy ul. Silwanowską i wschodnią granicą miasta.  
Przedmiotem opracowania planu jest zweryfikowanie obowiązujących ustaleń 
planistycznych w świetle potrzeb inwestycyjnych. 

k) MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszarów położonych przy zachodniej granicy 
miasta na terenach leśnych.  
Przedmiotem opracowania planu jest konieczność dostosowania ustaleń 
planistycznych do planowanej inwestycji strategicznej służącej poprawie 
bezpieczeństwa energetycznego północnej części województwa lubuskiego,  
polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN250/300 relacji 
Witnica – Gorzów Wlkp.; konieczność wyłączenia gruntów pasów technicznych 
sieci z produkcji leśnej. 

l) MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy rzeką Wartą, 
ulicą Grobla i ulicą Zieloną.  
Przedmiotem opracowania planu jest uporządkowanie przestrzeni oraz 
kompleksowe rozstrzygnięcie o przeznaczeniu, zasadach zabudowy i 
zagospodarowania obszaru wskazanego do rewitalizacji, położonego w 
lewobrzeżnym centrum miasta. 

3) podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i kontynuowano pracę: 

a) MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy  ul. Słowiańską 
a ul. Różyckiego. 
Przedmiotem opracowania planu jest zweryfikowanie obowiązujących ustaleń 
planistycznych w świetle potrzeb inwestycyjnych. 

b) MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. 
Złotego Smoka, ul. Szczecińską a drogą ekspresową S3. 
Przedmiotem opracowania planu jest zweryfikowanie obowiązujących ustaleń 
planistycznych w świetle potrzeb inwestycyjnych. 
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c) MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy 
ul. Słowiańską a ul. Niemcewicza. 
Przedmiotem opracowania planu jest zweryfikowanie obowiązujących ustaleń 
planistycznych w świetle potrzeb inwestycyjnych. 

d) MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ulic 
Kazimierza Wielkiego, Bohaterów Westerplatte i Wiejskiej. 
Przedmiotem opracowania planu jest kompleksowe rozstrzygnięcie 
o przeznaczeniu, zasadach zabudowy i zagospodarowania dla obszaru 
wykształconej zabudowy mieszkaniowej, z uwzględnieniem terenów zielonych i 
rekreacyjnych. 

4) podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego: 

a) MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. 
Staszica a ul. Dunikowskiego. 
Przedmiotem opracowania planu jest kompleksowe rozstrzygnięcie 
o przeznaczeniu, zasadach zabudowy i zagospodarowania dla obszaru 
wykształconej zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem terenów przestrzeni 
publicznych, zieleni i rekreacji. 

W mieście do końca 2019 roku zostało uchwalonych 78 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni 4801 ha, co stanowi 56% 
powierzchni miasta, objętego planami. 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego. 

W roku 2019 kontynuowano prace nad nową edycją Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. Celem opracowania 
powyższego dokumentu jest wypracowanie spójnych kierunków rozwoju i sposobów 
zagospodarowania miasta, z uwzględnieniem m. in. takich czynników jak istniejący 
sposób zainwestowania, zidentyfikowanie potrzeb inwestycyjnych, stworzenie wysokiej 
jakości obszarów przestrzeni publicznej, odtworzenie znaczenia rzeki Warty w układzie 
urbanistycznym miasta, systematyczny rozwój miejskich terenów zieleni jako struktury 
osiowo – promienistej, funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta. 

W związku z przeprowadzanymi analizami na potrzeby Studium w roku 2019: 
a) Opracowano projekt dokumentu: kierunki zagospodarowania przestrzennego 

(wskazano kierunki rozwoju miasta w formie stref w wydzielonych jednostkach 
urbanistycznych przedstawiając jednocześnie optymalne wskaźniki 
zagospodarowania i parametry zabudowy; dodatkowo opracowano System zieleni 
miasta wskazując niezbędne działania do jego utrzymania i dalszego 
kształtowania); 

b) Przeprowadzono konsultacje społeczne na potrzeby Studium,  w celu zapoznania  
mieszkańców ze sporządzonym projektem Studium oraz weryfikacji  
zaproponowanych rozwiązań przestrzennych, w tym podjęto następujące 
działania: 

-  przeprowadzono 8 spotkań z mieszkańcami w różnych rejonach miasta w formie 
dyżurów konsultacyjnych,  

- przeprowadzono spotkanie eksperckie (w trzech grupach tematycznych 
 związanych  z projektem Studium) połączone z otwartą prezentacją wniosków 
 i podsumowaniem konsultacji, 

-  zbierano uwagi do udostępnionego na stronie miasta projektu Studium, 
 przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą przedmiotu konsultacji 
 (projektu  Studium) oraz procesów planistycznych (w tym ulotki, plakaty, 
upublicznienie materiałów na stronie internetowej miasta); efektem konsultacji było 
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zweryfikowanie określonych w projekcie kierunków rozwoju i optymalnych 
wskaźników zagospodarowania i zabudowy terenów – w świetle  zgłaszanych 
potrzeb inwestycyjnych; 

c) Wyłoniono wykonawcę prognozy oddziaływania na środowisko dla Studium – 
trwały prace analityczne. 

  
 W roku 2019 w zakresie wydawanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury  
 decyzji administracyjnych/ zaświadczeń/ pozwoleń: 
 - wpływających na kierunki zagospodarowania przestrzennego (na podstawie ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy nie 
muszą być zgodne z kierunkami określonymi w Studium), 
- realizujących wytyczne planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy (na 
podstawie ustawy Prawo budowlane):  

Referat Działania administracyjne ilość 

Ds. określania 
warunków 
zabudowy 

Wypisy i wyrysy z miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

104 

Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego 

362 

 Decyzje o warunkach zabudowy 177 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego 

47 

Ds. architektury i 
budownictwa 

Decyzje o pozwoleniu na budowę 
w tym: odwołania od decyzji 

557 
3 

Zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie dróg 
publicznych 

3 

Zgłoszenia budowy oraz wykonania robót 
budowlanych nie wymagających pozwolenia na 
budowę, zgłoszenia rozbiórek, zgłoszenia zmiany 
sposobu użytkowania  

294 

Zaświadczenia o samodzielności lokali 
(wg złożonych wniosków) 

122 

Miejski 
Konserwator 
Zabytków 

Decyzje konserwatorskie (pozwolenia) 116 

Zalecenia konserwatorskie 128 

Przeprowadzone kontrole 1 

Ilość prowadzonych spraw 404 

Zaświadczenia wydane na podstawie ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

0 

 Skargi 2  
(obie 
bezzasadne) 

 
 
2. GEODEZJA I KATASTER. 

 
1. Zadania własne gminy: 

− zakończono procedurę zmiany granic Miasta Gorzów Wlkp. z gminą Santok. 

− wydano 147 decyzji administracyjnych (zatwierdzanie podziałów nieruchomości, 
zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i ustalenie należności za 
wyłączenie, rozgraniczenia). 
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− wydano 109 zawiadomień o ustalonych numerach porządkowych dla budynków. 

− przeprowadzono procedurę nadania przez Radę Miasta nazwy: ulica Miła. 

− przeprowadzono 59 analiz przestrzennych dla innych Wydziałów i Prezydenta 
Miasta. 

− odebrano oprogramowanie służące rozbudowie Systemu Informacji 
Przestrzennych i rozpoczęto wdrożenie w Urzędzie Miasta Samorządowej 
Platformy Danych Przestrzennych. Do systemu zostały zaimportowane dane 
przestrzenne posiadane przez WKG. Dalsze wdrożenie jest uzależnione min. od 
unowocześnienia sprzętu komputerowego stosowanego w poszczególnych 
wydziałach. 

− sprawdzono i przyjęto opracowanie fotogrametryczne Gorzowa Wlkp. obejmujące: 
ortofotomapę, zdjęcia ukośne i model 3D wraz ze skaningiem laserowym. 
Utworzono aplikację do przeglądania materiałów online. Umieszczono ją pod 
adresem: www.ukosne.gorzow.pl. Opracowanie zostało wykonane w partnerstwie 
ze Związkiem Powiatów Lubuskich. Jest to najnowocześniejsze narzędzie 
stosowane w kraju do zobrazowań przestrzennych. 

− zakończono prace nad delimitacją granic aglomeracji wodno-ściekowej do 
przekazania celem dalszego procedowania przez MG6. 

2. Zadania zlecone: 

− wydano 1669 wypisów i wyrysów z bazy danych ewidencji gruntów i budynków; 

− udzielono w innej formie 1237 informacji z bazy danych ewidencji gruntów  
i budynków; 

− 62 razy udostępniono dane z rejestru cen i wartości nieruchomości; 

− w bazie danych ewidencji gruntów i budynków założono i wprowadzono 6445 
zmian; 

− w celu ujawnienia w dziale I Ksiąg Wieczystych wydano 1454 zawiadomień  
o zmianach w ewidencji gruntów i budynków; 

− do rejestru cen i wartości nieruchomości wprowadzono 2012 transakcji; 

− wezwano do przeprowadzenia zmian użytków 70 właściciel nieruchomości  
i w tym zakresie wprowadzono zmiany do operatu ewidencyjnego; 

− przeprowadzono 43 narady koordynacyjne dot. usytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia terenu, na których przedstawiono 127 projektów; 

− przyjęto 1512 zgłoszeń prac geodezyjnych, do których udostępniono materiały 
zasobu dla geodetów wykonujących ww. prace; 

− do zasobu geodezyjnego przyjęto 1350 operatów z wykonanych prac 
geodezyjnych; 

− zrealizowano 2644 wnioski o udostępnienie danych i materiałów z zasobu 
geodezyjnego, w tym o udostępnienie map ewidencyjnych i zasadniczych; 

− uzyskano i wdrożono nową funkcjonalność Geoportalu w części niepublicznej,  
w zakresie internetowej obsługi narad koordynacyjnych dot. usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 

− wprowadzono możliwość internetowego pozyskania wypisów i wyrysów oraz mapy 
zasadniczej; 

http://www.ukosne.gorzow.pl/
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− Miasto Gorzów Wlkp. korzysta i udostępnia dane do Zintegrowanego Systemu 
Informacji o Nieruchomościach a także online udostępnia dane do Geoportalu 
krajowego prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju; 

− w 2019 roku Miasto Gorzów Wlkp., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  
w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, przeszło na nowy 
układ wysokości PL-EVRF2007-NH (System wysokości normalnych Amsterdam). 

Wszystkie zadania postawione przed Wydziałem Geodezji i Katastru były realizowane 
terminowo i zgodnie z procedurami, a dane i informacje na bieżąco były wydawane  
i  przekazywane mieszkańcom, inwestorom a także pod potrzeby wykonywania zadań 
przez inne Wydziały lub inne organy. 
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VIII. BUDŻET I ADMINISTRACJA 

 

1. BUDŻET MIASTA. 

 

 
1. Wykonanie budżetu  

 - wykonanie dochodów 812 319 490,78  

 - wykonanie wydatków 850 436 798,47  

 - deficyt/nadwyżka -38 117 307,69  

   

2. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 45,87% 

   

3. 
Udział wydatków majątkowych w wydatkach 
ogółem 20,56% 

   
4. Zadłużenie  

 - zadłużenie ogółem 189 626 983,65  

 - zadłużenie/dochody ogółem 23,34% 

   
6. Środki pozyskane spoza budżetu miasta, w tym: 439 681 693,39 

 - subwencje 184 150 626,00 

 - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł 193 041 064,80 

 

- dochody z pomocy zagranicznej i budżetu 
państwa (dotacje na realizacje zadań z udziałem 
środków z UE) 62 490 002,59  

   

   

6. Dochody z majątku 31 026 263,98  

 

W latach 2019-2045 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym 
spłat zobowiązań według tytułów określonych w pkt 1-3 art. 243 ustawy o finansach 
publicznych do planowanych dochodów ogółem, nie przekracza średniej arytmetycznej  
z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o 
dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów 
ogółem budżetu obliczoną wg wzoru zamieszczonego w ww. przepisie. Wskaźnik limitu 
zadłużenia w całym okresie objętym WPF jest spełniony. Na wydatki majątkowe 
wydatkowano w 2019 r. kwotę 174.807.358,56 zł.  
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2019 r. umieszczone zostało w BIP pod 
adresem: 
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/pobierz.php?plik=sprawozdanie.pdf&id=2
5112&stats=true 
 

 

 

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/pobierz.php?plik=sprawozdanie.pdf&id=25112&stats=true
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/pobierz.php?plik=sprawozdanie.pdf&id=25112&stats=true
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2. EGZEKUCJA. 

 

Należność główna:     ilość    wartość 

Wpływ tytułów wykonawczych   3520, o wartości  2.252.205 zł 

Wszczęte postępowania egzekucyjne  3307, na kwotę  1.734.853 zł 

Zrealizowane sprawy egzekucyjne  4485, zasądzone  2.506.789 zł 

W tym wyegzekwowano    3314, wpływ na konto UM 1.433.605 zł 

 

3. PODATKI I OPŁATY. 

W 2019r. w wydziale: 

- wydano 46.711 decyzji podatkowych,  

- odwołano się od 4 decyzji, 

- uchylono 1decyzję, 

- wystawiono 8.659 upomnień i wezwań do zapłaty,  

- wystawiono 2.930 tytuły wykonawcze, 

- wydano 816 postanowień o zaliczeniu nadpłaty i o zarachowaniu wpłaty, 

- dokonano 1019 zwrotów nadpłat w użytkowaniu wieczystym. 

Wprowadzono do systemu 2394 deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od 

środków transportowych oraz przyjęto 3165 informacji na podatek od nieruchomości od  

podatników. 

Wydano 131 zaświadczeń dla podatników.    

Wszczęto 1100 postępowań podatkowych. 

93 spraw przekazano do radców prawnych celem skierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego. 

Udzielono 1962 wyjaśnień i informacji instytucjom zewnętrznym i podatnikom. 

Złożono do Sądu Rejonowego 24 wnioski o wpis hipoteki przymusowej celem 
zabezpieczenia należności Miasta oraz wydano 15 zgód na wykreślenie hipoteki w 
związku ze spłatą zobowiązania. 

4. ADMINISTRACJA. 

Zatrudnienie w Urzędzie Miasta. 

Do końca 2019 roku na emeryturę odeszło 11 pracowników, kilku pracowników zgłosiło 
deklarację skorzystania z uprawnień emerytalnych w roku 2020. Na dzień 1 stycznia 2019 
zatrudnionych było 538 pracowników  (zastępstwa ok. 20 osób), na dzień 31 grudnia 
zatrudnionych było również 536 pracowników. Obecnie współpracujący ze sobą na co 
dzień urzędnicy znajdują się w siedmiu różnych budynkach na terenie całego miasta 
(Sikorskiego, Myśliborska, Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Teatralna, Okólna, 
Jagiellończyka). Zmierzamy do zmniejszenia liczby lokalizacji i skondensowania 
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wydziałów, co przynieść może np. uruchomienie tzw. Przemysłówki, jako siedziby 
wydziałów UM. 

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2019 roku: 

538 pracowników, w tym:  

162 mężczyzn  (30,11 % ogółu)  i 376 kobiet (69,88%), 

505 stanowisk urzędniczych, 33 stanowisk nie urzędniczych, 

445 pracowników legitymuje się wykształceniem wyższym  (82,71 %), 83 wykształceniem 

średnim (15,42 %), oraz zawodowym i podstawowym 10 osób (1,86 %). 

Stan zatrudnienia na dzień  31 grudnia 2019 roku:  

536 pracowników, w tym:  

149 mężczyzn  (27,79 % ogółu)  i 387 kobiet (72,20 %), 

500 stanowisk urzędniczych, 36 stanowisk nie urzędniczych, 

449 pracowników legitymuje się wykształceniem wyższym   (83,76 %) 81 wykształceniem 

średnim (15,11 %) oraz zawodowym i podstawowym 6 osób (1,12 %). 

W roku 2019 zatrudniono 58  pracowników, stosunek pracy rozwiązało 61 pracowników, 

w tym 11 pracowników skorzystało z uprawnień emerytalnych. 

W roku 2019 udzielono odpowiedzi na 357 wniosków o udzielenie informacji publicznej.  

 

ADMINISTRACJA - OBIEKTY. 

Lokalizacja Powierzchnia w m² Ilość wydziałów 

Sikorskiego 3-4 2.969,48 11 

Sikorskiego 5 301,96 3 

Teatralna 26 274,44 1 

Okólna 2 511,00 3 

Kazimierza Wielkiego 1 553,56 1 

Jagiellończyka 10 185,66 1 

Łokietka 22 1.328,47 6 

Myśliborska 34 3.460,45 10 

Obotrycka 14-16  Nie zasiedlony 

Wełniany Rynek 18  Nie zasiedlony 

 

Łączna powierzchnia zasiedlonych budynków - 9.585,02 m² 

Koszty utrzymania budynków: 

Utrzymanie budynków Koszt 

Sprzątanie pomieszczeń biurowych 359.509,55 

Ochrona mienia 372.838,05 

Wywóz nieczystości 39.960,00 

Zakup energii elektrycznej 378.222,28 

Woda, ścieki 31.562,32 
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Ogrzewanie 263.110,88 

 

Łączny koszt utrzymania budynków 1.445.203,08. 

Koszty dodatkowe: 

1. Opłaty pocztowe – 789.471,40 zł 

2. Zakup materiałów biurowych – 42.845,95 zł 

3. Zakup papieru do ksera – 65.548,00 zł 

4. Zakup tonerów – 145.750,61 zł 

5. Ubezpieczenie mienia i samochodów służbowych -190.445,30 zł 

Modernizacje, remonty, inwestycje: 

Modernizacje, remonty, inwestycje Koszt 

Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Łokietka 22 53.965,30 

Dostawa i montaż witryny nad drzwiami wejściowymi w budynku 
przy ul. Sikorskiego 3-4 

8.075,41 
 

Wykonanie systemu pożarowego w budynku przy ul. Sikorskiego 3-
4. Etap I   

43.113,73 
 

Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Sikorskiego 3-
4 - III piętro                            i serwerownia pokój 321 

58.765,99 
 

Wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul 
Sikorskiego 3-4, II – piętro                i klatki schodowe 

77.996,03 

Przebudowa Sali konferencyjnej 201 wraz z przyległymi 
pomieszczeniami w budynku przy ul. Sikorskiego 3-4 

215.168,66 

Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. 
Myśliborskiej  34 

22.891,16 
 

Zakup i dostawa maszyn stolarskich na potrzeby Urzędu Miasta 40.473,59 

Zakup samochodów na potrzeby Urzędu Miasta 7 sztuk 729.682,04 

Przeprowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej w 
budynku przy                           ul. K. Wielkiego 1 

79.462,92 
 

  

 

Łączny koszt modernizacji, inwestycji i remontów 1.329.595,03. 

 

5. BIURO RADY MIASTA. 

W ubr. Rada Miasta obradowała na 14 sesjach w tym: 1 na wniosek Prezydenta Miasta, 

1 – na wniosek grupy radnych i 1 uroczysta. 

W 2019 r. do Rady Miasta wpłynęło 315 projektów uchwał w tym:  

1 inicjatywa obywatelska – ws. zmiany przekształcenia III LO poprzez zmianę siedziby, 

3 inicjatywy grupy radnych, 

3 inicjatywy klubów radnych ( PiS – 1, KO – 1, Kocham Gorzów – 1). 

Rada podjęła 303 uchwały, z tego: Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła 

nieważność: 
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uchwały nr VI/106/2019 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu 

miasta na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta innych niż określone w 

ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym 

do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej 

rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania; 

nieistotne naruszenie prawa: 

uchwała nr VII/128/219 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego, 

uchwała nr XVI/317/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego. 

Wojewoda Lubuski stwierdził nieważności w części uchwały nr IX/166/2019 w sprawie 

zmiany statutu Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej w Gorzowie 

Wielkopolskim; 

nieważność: 

uchwały nr XXI/393/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnych Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

W 2019 r. wpłynęło 390 interpelacji (w tym 8 interpelacji klubowych) i 10 zapytań. 

Komisje: 

Budżetu i Finansów – odbyła 15 posiedzeń (w tym 2 wspólne) + 2 posiedzenia nie odbyły 

się z powodu braku quorum. 

Gospodarki i Rozwoju – odbyła 14 posiedzeń (w tym 2 wspólne). 

Kultury, Sportu i Promocji – odbyła 13 posiedzeń (w tym 2 wspólne) – 1 posiedzenie 

wyjazdowe w Muzeum Lubuskim przy ul.Dekerta. 

Oświaty i Wychowania – odbyła 15 posiedzeń (w tym 3 wspólne) -  1 posiedzenie 

wyjazdowe w Pogotowiu Opiekuńczym. 

Spraw Społecznych – odbyła 15 posiedzeń (w tym 3 wspólne)  - 2 posiedzenia 

wyjazdowe: w Szpitalu Wojewódzkim na Dekerta i w Pogotowiu Opiekuńczym. 

Skarg, Wniosków i Petycji – odbyła 13 posiedzeń. Komisja przedłożyła Radzie Miasta 

projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia  14 skarg, 2 wniosków oraz 9 petycji. 

Rewizyjna – odbyła 8 posiedzeń 

Wspólne posiedzenia wszystkich merytorycznych komisji odbyły się w temacie: 

- sprawozdania w wykonania budżetu miasta za 2018 r.  wraz z raportem; 

- projektu budżetu na 2020 r. 

Komisja Spraw Społecznych i Komisja Oświaty i Wychowania odbyły wspólne 

posiedzenie w Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Spokojnej 57, zapoznając się z różnymi 

koncepcjami  osiągnięcia standardów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. w 
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placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawą o wsparciu rodziny i pieczy 

zastępczej. 

 

6. MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW i WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA. 

 

Ochrona praw konsumentów jest zadaniem samorządu powiatowego wynikającym z 

ustawy o samorządzie powiatowym. Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów zadania te wykonuje powiatowy/miejski rzecznik 

konsumentów. Zadania i uprawnienia rzecznika konsumentów określa art. 42 ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów. W Gorzowie Miejski Rzecznik Konsumentów swoje 

zadania wykonuje przy pomocy wyodrębnionego w strukturze organizacyjnej Urzędu 

Miasta - Biura. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji 

prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów jest podstawowym zadaniem 

realizowanym przez Rzecznika Konsumentów. Porady udzielane są osobiście, 

telefonicznie, mailowo, poprzez portale społecznościowe oraz pisemnie. 

 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Biuro Rzecznika udzieliło łącznie 

4020 informacji i porad prawnych. W 331 sprawach prowadzono postępowania pisemne 

polegające na przygotowaniu projektów pism do przedsiębiorców, takich jak: 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy, odwołania od decyzji odrzucających reklamacje, 

zgłoszenia reklamacyjne, wezwania przedsądowe itp. Z analizy spraw prowadzonych 

pisemnie wynika, że w większości przypadków zakończyły się one na korzyść 

konsumentów. W 2019 r. 74% udzielonych porad dotyczyło umów sprzedaży, a 26% 

usług. Biorąc pod uwagę sposób zawarcia umowy zdecydowana większość porad 

dotyczyła sporów powstałych na tle umów zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa, czyli 

w tradycyjnym sklepie. W przypadku umów sprzedaży przeważająca liczba spraw 

dotyczyła wad odzieży i obuwia, a następnie sporów powstałych na tle reklamacji 

urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego. 

Najwięcej spraw spornych na tle usług dotyczyło branży telekomunikacyjnej i sektora 

energetycznego. Problemy najczęściej powstawały w wyniku nieuczciwych działań firm 

konkurencyjnych, które oferowały zawarcie rzekomo korzystniejszej umowy podszywając 

się pod dotychczasowego sprzedawcę. Skargi w zakresie usług sektora energetycznego 

wynikały z zawyżonych rachunków, nieuczciwych praktyk przedsiębiorstw 

energetycznych w zakresie oferowania swoich usług. W przypadku usług 

telekomunikacyjnych konsumenci najczęściej skarżyli się na zawyżane rachunki 

spowodowane roamingiem lub usługami o podwyższonej płatności, problemy związane 

ze zmianą operatora z zachowaniem numeru (naliczanie kar z powodu rozwiązania 

umowy przed terminem, długotrwałe przenoszenie numeru) i przerwy w świadczeniu 

usług spowodowane awariami.  

W 2019 r. Rzecznik skierował 146 wystąpień do przedsiębiorców w sprawach ochrony 

praw i interesów konsumentów z żądaniem wyjaśnień i informacji będących przedmiotem 

wystąpienia. Analogicznie jak w przypadku porad, najwięcej wystąpień dotyczyło złej 

jakości towarów i usług oraz nienależytego wykonania umowy.  
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W wystąpieniach do przedsiębiorców w sprawach wadliwości towarów i usług, Rzecznik 

przedstawiał twierdzenia i argumenty konsumentów oraz wnosił o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. Rzecznik w wystąpieniach wskazywał naruszone przepisy oraz wzywał 

przedsiębiorcę do podjęcia działań zgodnych z prawem. Należy podkreślić, że Rzecznik 

Konsumentów nie ma uprawnień władczych wobec przedsiębiorcy (nadzorczych i 

kontrolnych) i nie może nakazać mu zachowania się w sposób oczekiwany przez 

konsumenta, ani też wymusić zachowania zgodnego z obowiązującymi przepisami. Spór 

konsumencki ma charakter cywilnoprawny i jeżeli przedsiębiorca podtrzyma swoje 

negatywne stanowisko, spór ten może zostać rozstrzygnięty wyłącznie na drodze 

sądowej.   

Biuro Rzecznika w 2019 r. udzielało również konsumentom pomocy w sporządzaniu 

pozwów i sprzeciwów w samodzielnym dochodzeniu roszczeń przed sądami. Pomoc 

udzielona konsumentom w sprawach, w których zdecydowali się oni dochodzić roszczeń 

na drodze sądowej, polegała na przygotowaniu im pozwów i wszelkich innych pism 

procesowych, udzielaniu informacji na temat procedury sądowej, a także na 

przygotowywaniu sprzeciwów od nakazów zapłaty wydanych przez sądy w sprawach z 

powództw przedsiębiorców.  

W przypadku braku odpowiedzi na wystąpienie Rzecznik w 14 przypadkach skierował do 

Policji zawiadomienie o popełnieniu czynu stanowiącego wykroczenie w rozumieniu art. 

114 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 

Poza bezpośrednią obsługą prawną Rzecznik w roku 2019 kontynuował i umacniał 

współpracę z centralą Konsumentów w Brandenburgii w Niemczech, szczególnie 

poprzez punkt informacyjny we Frankfurcie nad Odrą, pod nazwą „Polsko-Niemieckie 

Centrum Informacji dla Konsumentów”. 

Biuro Rzecznika regularnie korzystało z informacji zamieszczanym na stronie UOKiK, jak 

również zgłaszało swoje uwagi w zakresie ochrony konsumentów. Aktywna współpraca i 

wymiana informacji odbywała się również z gorzowskim oddziałem Federacji 

Konsumentów i Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Gorzowie. W 

sprawach telekomunikacyjnych Rzecznik współpracował z delegaturą Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze. Wymiana informacji następowała 

najczęściej telefonicznie i mailowo, a także podczas udziału we wspólnych spotkaniach. 

W 2019 r. Rzecznik podejmował wiele różnorodnych działań o charakterze edukacyjno-

informacyjnym. 

Poziom ochrony prawnej konsumentów w Gorzowie Wlkp. stale się podnosi. Jest to efekt 

zwiększającej się dojrzałości i świadomości konsumentów oraz edukacyjnych działań 

Rzecznika. Przy zawiłości obowiązujących przepisów ta pomoc jest niezbędna. Mimo to 

nader często można spotkać się z brakiem świadomości swoich praw, łatwowiernością i 

naiwnością konsumentów. Udzielaniem zbyt wielkiego kredytu zaufania przedsiębiorcom, 

wśród których również trafiają się podmioty nieuczciwe. W związku z tym Rzecznik 

Konsumentów stara się dotrzeć do jak największej liczby konsumentów. 

W 2019 roku rzecznik przy pomocy lokalnych mediów (programy informacyjne w radiu, 

telewizji, informacje prasowe) wielokrotnie przekazywał ostrzeżenia dla mieszkańców 

Gorzowa przed nieuczciwymi działaniami firm i na bieżąco informował konsumentów o 
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przysługujących im prawach. W tym celu Rzecznik uczestniczył regularnie w audycjach 

w Radiu Gorzów, Radiu Zachód, Eska, VOX, RMF Maxx, TVP3 Gorzów Wlkp., Telewizji 

Teletop. Artykuły dotyczące praw konsumentów zamieszczane były również w 

Gorzowskich Wiadomościach Samorządowych. Informacje o charakterze edukacyjno-

interwencyjnych pojawiały się również w Gazecie Wyborczej i Gazecie Lubuskiej.  

W okresach wzmożonych przedświątecznych zakupów, czy też okresem wakacyjnym 

inicjowane były przez Rzecznika wzmożone akcje informacyjne nt. praw konsumenta. 

Rzecznik wziął również udział z cyklem wykładów w ramach Gorzowskiego Tygodnia 

Seniora. Miejski Rzecznik Konsumentów prowadził w 2019 szereg prelekcji dla seniorów 

we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, jak również organizacjami 

zrzeszającymi seniorów. Kontynuowana również była we współpracy z Komendą Miejską 

Policji wspólna kampania informacyjna „Seniorem być, czyli jak bezpiecznie żyć” 

skierowana do gorzowskich seniorów. 

W 2019 r. Biuro Rzecznika wydawało własne ulotki informujące mieszkańców Gorzowa 

Wlkp. o przysługujących im prawach konsumenta. 

Od 2016 roku Miejski Rzecznik Konsumentów aktywnie korzysta z profilu 

społecznościowego Facebook, który okazał się bardzo przydatnym narzędziem do 

komunikacji z mieszkańcami Gorzowa. Zamieszczane są na nim informacje o aktualnych 

uregulowaniach w zakresie ochrony praw konsumenta, jak również ostrzeżenia o 

zagrożeniach lub nieprawidłowościach na rynku. Poprzez Messengera służy jako kanał 

bezpośredniej komunikacji z konsumentami. Z miesiąca na miesiąc wzrasta liczba porad 

prawnych udzielanych w ten sposób. Również cenne są wszystkie uwagi i komentarze 

zamieszczane pod postami. Profil cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko 

mieszkańców Gorzowa. 

7.  współpraca międzynarodowa – miasta partnerskie. 

Współpraca międzynarodowa Miasta Gorzowa w 2019 r. koncentrowała się na realizacji 
wspólnych projektów inwestycyjnych, kulturalnych i edukacyjnych z udziałem partnerów 
zagranicznych. 
 
Współpraca w ramach projektów Interreg. 
 
W ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 
doszło do następujących spotkań: 

•  „Szlak stolic EV2/R1” 

- 5.02.2019 r. odbyło się spotkanie robocze z partnerami z Niemiec. 

- 13.02.2019 r. Partner projektu brał udział w spotkaniu DE-PL grupy roboczej, które 
odbyło się w Kostrzynie. 
- 22.09.2019 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowo wybudowanej ścieżki rowerowej 
wzdłuż rzeki Warty od strony bulwaru. Honorowym gościem był Lider projektu - Landkreis 
Märkisch-Oderland. W uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzeni mieszkańcy 
Gorzowa i okolicy w znacznej większości na rowerach. 
 

• „Bezgraniczny trójdźwięk natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie 
Wlkp.”  
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- 18.03.2019 r. w Gorzowie Wlkp. spotkali się wszyscy koordynatorzy projektu w celu 
przygotowania wspólnej imprezy sportowo-kulturalnej z kalendarza Trójdźwięk – 
wiosennego rajdu rowerowego, którego trasa ma obejmować tereny po niemieckiej i 
polskiej stronie. 

- 9.05.2019 r. odbyło się wydarzenie roczne w Cottbus w ramach programu Współpracy 
Interreg VA BB-PL. 

- 18.05.2019 r. podczas imprezy „Coolturalna masa rowerowa” rowerzyści z Trebnitz i 
Witnicy przyjechali do Gorzowa Wlkp., aby wziąć czynny udział w imprezie sportowej. 

- 24-25.08.2019 r. impreza plenerowa „Koniec Lata Party 2019” z udziałem gości z 
Niemiec w tym z Trebnitz. 

- 6.09.2019 spotkanie partnerów projektu w Kostrzynie n/Odrą w sprawie współpracy 
polsko-niemieckiej. W rozmowach uczestniczyli również Burmistrz Kostrzyna oraz 
Starosta Gorzowski. 

- 21.09.2019 Festyn jesienny w Trebnitz z udziałem mieszkańców z powiatu 
gorzowskiego 

- 8-12.10.2019 r. odbył się polsko-niemiecki rajd rowerowy po przygranicznych terenach 
Polski i Niemiec. Organizatorem było Stowarzyszenie Zamek Trebnitz. Pięciodniowy rajd 
miał na celu zacieśnienie współpracy i zbliżenie się liderów zaangażowanych społecznie 
w działalność na terenach wiejskich oraz działaczy organizacji pozarządowych i 
samorządowych. 

Informacje szczegółowe o programach działających transgranicznie w zakresie kultury, 
sportu i edukacji – w tabeli w dziale IX. 
 
Inne wydarzenia. 
 

• 30.01.2019 r. - dawni i obecni mieszkańcy naszego miasta świętowali Dzień 
Pamięci i Pojednania. Do Gorzowa, z okazji święta przyjechała ponad 
dwudziestoosobowa delegacja z Niemiec. W ramach obchodów w Muzeum 
Lubuskim otwarto stałą wystawę pt. „Sztuka francuska XVIII i XIX wieku. 
Porcelana, miniatury i obrazy z kolekcji Carli Müller”. Spotkanie było 
dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) dla Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy 
INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. 

• 07.03.2019 r. – spotkanie Prezydenta Miasta z Konsulem Generalnym Niemiec 
Hansem Jörgiem Neumannem związku z objęciem przez niego kierownictwa 
Konsulatu we Wrocławiu 

• 16.06.2019 - wizyta w Gorzowie Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady 
Ukrainy w RP Svitlany Krysa w ramach Wojewódzkiego Dnia Kultury i Integracji 
Polsko-Ukraińskiej 

• 12.07.2019 - udział przedstawicieli miasta w obchodach Święta Miejskiego 
Frankfurtu nad Odrą 

• 18-20.09.2019 - wizyta studyjna ramach projektu DIALOG w Euroregionie czesko-
słowackim 

• 20-22.10.2019 - wizyta studyjna w ramach projektu „Edukacja bez granic” w 
Euroregionie niemiecko-francuskim 
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• 14.11.2019 - spotkanie władz Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z kierownictwem 
niemieckiej organizacji Stephanus, która prowadzi działalność socjalną w 
Niemczech. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i prezentacja działań 
społecznych realizowanych na terenie Gorzowa. 

• 30.11.2019 - koncert w Jazz Clubie Vasily Zhadana - artysty z miasta partnerskiego 
Sumy 

• 8.12.2019 – Wizyta w Gorzowie delegacji miasta Yanggu County z Korei 
Południowej. Podpisanie porozumienia partnerskiego w zakresie współpracy 
kulturalnej, oświatowej i gospodarczej. 
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IX. TABELE, SPRAWOZDANIA, RAPORTY 

 

1. Miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych. 

2. Dane z konkursu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego. 

3. Zestawienie przyznanych stypendiów kulturalnych. 

4. Stan czytelnictwa i poziom posiadanych przybytków. 

5. Realizacja polityki społecznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego za rok 2019. 

6. Program rozwoju ekonomii społecznej na terenie miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego za rok 2019. 

7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Uzależnieniom za rok 2019. 

8. Sprawozdanie ze stanu realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej w 2019 r. 

9. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości 

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w 2019 r. 

10. Informacja Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Komendy Miejskiej Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego o stanie bezpieczeństwa publicznego oraz działaniach podjętych 

w roku 2019. 

11. Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta. 

12. Załącznik do Sprawozdania z realizacji Strategii ZIT MOF GW, program 

Bezpieczeństwo Osobiste. 

13. Sprawozdanie z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 

14. Opisowe sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2019. 

15. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019. 

16. Sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za 2019 r. 

17. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości komunalnych na lata 2019-2021. 

18. Miejski Rzecznik Konsumentów, tabela. 

19. Współpraca Międzynarodowa, programy 2019. 



Lp. Forma opieki 
Nazwa żłobka/klubu 

dziecięcego
Miejsce prowadzenia - adres 
żłobka/klubu dziecięcego

Licz
ba 

miej
sc

1 Żłobek Żłobek Miejski Nr 1
Gorzów Wielkopolski, Walerego 
Wróblewskiego 50

99

2 Żłobek Żłobek Miejski Nr 2 Gorzów Wielkopolski, Obotrycka 1 111
3 Żłobek Żłobek Miejski Nr 3 Gorzów Wielkopolski, Słoneczna 10 103

4 Żłobek
Żłobek, "Chatka Puchatka" 
Jacek Kurowski 

Gorzów Wielkopolski, Saska 8 30

5 Żłobek Żłobek, "Kolorowe Motyle" Gorzów Wielkopolski, Jana Dekerta 53 16

6 Żłobek
Żłobek "Kraina Kubusia 
Puchatka" Opieka dzienna nad 
dziećmi

Gorzów Wielkopolski, Owocowa 2A 30

7 Żłobek Maluszek Okruszek
Gorzów Wielkopolski, ul. Podmiejska 
Boczna 11

16

8 Żłobek
Niepubliczny żłobek 
"Nibyladia"

Gorzów Wielkopolski, ul. Folwarczna 10 19

9 Żłobek Żłobek Miejski Nr 4
Gorzów Wielkopolski, ul. gen. Stanisława 
Maczka 23

121

10
Klub 
dziecięcy

Klub Dziecięcy "Marsjanki"
Gorzów Wielkopolski, ul. Kombatantów 
34/001

20

11
Klub 
dziecięcy

Funfle Klub Malucha
Gorzów Wielkopolski, ul. gen. Tadeusza 
Bora-Komorowskiego 25/A

16

12
Klub 
dziecięcy

Klub dziecięcy Marsjanki
Gorzów Wielkopolski, ul. Franciszka 
Walczaka 23/J

30

13 Żłobek TuliTuli- żłobek niepubliczny
Gorzów Wielkopolski, ul. gen. Franciszka 
Kleeberga 21/A

20

14
Klub 
dziecięcy

Klub dziecięcy Gumisie
Gorzów Wielkopolski, ul. Plac Jana 
Pawła II 64/A

25

15 Żłobek
Językowy Klub Malucha "Little 
Bunny"

Gorzów Wielkopolski, ul. Wincentego 
Witosa 2/a

24

16
Klub 
dziecięcy

Akademia Filemona
Gorzów Wielkopolski, ul. Stanisława 
Żółkiewskiego 1

30

17
Dzienny 
opiekun

Magdalena Dziennik Gorzów Wielkopolski, ul. Kostrzyńska 24 5

18
Dzienny 
opiekun

Violetta Krzysztof Gorzów Wielkopolski, ul. Kostrzyńska 24 5

Rejestr żłobków i klubów dzieci ęcych  oraz  Wyka ż Dziennych Opiekunów - stan na 
31.12.2019 r.



Konkurs  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr ku ltury i dziedzictwa narodowego 2019

nazwa zadania
liczba 
podpisanych 
umów

kwota przynanych 
dotacji

kwota 
wykorzystanych 
dotacji

liczba uczestników

Mozaika kultury 8 163 000,00 zł 163 000,00 zł 7910

Kultura niszowa 3 21 000,00 zł 21 000,00 zł 530

Kultura lokalna 4 85 300,00 zł 85 300,00 zł 3030

Kultura otwarta 5 92 500,00 zł 92 051,00 zł 10260

Nasza historia 5 46 500,00 zł 46 388,05 zł 820

Kultura uczy 19 289 200,00 zł 289 193,25 zł 7350

Razem 44 697 500,00 zł 696 932,30 zł 29900

Z pomini ęciem otwartego konkursu ofert 

liczba złożonych ofert
liczba 
podpisanych 
umów

kwota przynanych 
dotacji

kwota 
wykorzystanych 
dotacji

liczba uczestników

8 3 22 500,00 zł 22 500,00 zł 7450

tabela 1 Wydział Kultury



dziedziny Ilość stypendiów kwota dofinansowania

taniec 3 13.000,00 zł

muzyka
5 26.500,00 zł

teatr 1 1.550,00 zł

literatura 1 2.500,00 zł

animacja i edukacja
kulturalna

1 3.000,00 zł

sztuki wizualne 3 13.450 zł

Tabela 2 Wydział Kultury

Stypendia Kulturalne 
przyznawane osobom 
zajmującym się 
twórczością 
artystyczną, 
upowszechnianiem 
kultury oraz opieką nad 
zabytkami 2019

Razem 14 60.000,00 zł



 
 
Stan czytelnictwa, udostępnionych zbiorów, udzielonych informacji. Stan na 31.12.2019 r. 
 

 Część 
wojewódzka 

Część 
miejska 

Ogółem 

Liczba czytelników ogółem           12 977        13 950         26 927 

Liczba odwiedzin           48 439      103 185       151 624 

Liczba odwiedzin w czytelniach            17695        28 092         45 787 

Liczba zbiorów wypożyczonych na zewnątrz           93 825      223 116       316 941 

Liczba zbiorów udostępnionych na miejscu /księgozbiór/             6 444        27 234         33 678 

Liczba czasopism udostępnionych na miejscu           27 356        15 613         42 969 

Liczba udzielonych informacji ogółem 
w tym: informacji turystycznych (PIT) 

          49 911 
            1 340 

       85 012 

−  

      134 923 
          1 340 

Liczba osób korzystających z czytelni internetowych             4 003            4 361           8 364 

 
W 2019 r. do zbiorów Biblioteki przybyło ogółem 14 445 jednostek inwentarzowych  

(o 1 867 jednostek więcej w porównaniu do roku 2018), na łączną kwotę 298 641,65 zł  
(o 45 592, 21 zł więcej w porównaniu do roku 2018). W tym: 13 036 książek i 1 409 jednostek 
inwentarzowych zbiorów specjalnych.  

 
Liczba przybytków w 2019 r. z podziałem na kategorie zbiorów (część wojewódzka i 
miejska). 

Przybytki 2019 

 
Kategoria 
zbiorów 

Część wojewódzka Część miejska Ogółem 

Jednostki 
inw. 

Koszt /zł Jednostki 
inw. 

Koszt /zł/ Jednostki 
inw. 

Koszt /zł 

Książki 7 476 161 310,21 
 

5 560 111 144,33 13 036 272 454,54 

Zbiory 
specjalne 

973 17 149,94 436 9 037,17 1 409 26 187, 11 

Ogółem: 8 449 178 460,15 5 996 120 181,50 14 445 298 641,65 

 
 
Z ogólnej liczby 14 445 przybytków 7 675 jednostek inwentarzowych pochodzi z zakupu, w tym 
7 198 książek i 477 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. 
 
Zakup z podziałem na kategorie zbiorów (część wojewódzka i miejska). 

Zakup 2019 

 
Kategoria 
zbiorów 

Część wojewódzka Część miejska Ogółem 

Jednostki 
inw. 

Koszt /zł Jednostki 
inw. 

Koszt /zł/ Jednostki 
inw. 

Koszt /zł 

Książki 3 637 135 240,97 3 561   82 981,99 7 198 218 222,96 
 

Zbiory 
specjalne 

345 10 201,94 132      3 187,17 477 13 389,11 

Ogółem: 3 982 145 442,91 3 693   86 169,19 7 675 231 612,07 

 
 

Tabela 3 Wydział Kultury 

































































































 

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań  

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  

wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań 

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(tj.: Dz. U. 2019 r. poz. ze 1111 zm.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie  
marzec 2020r. 
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Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemu pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2019 r.  poz. 1111 ze zm.)  realizuje zadania gminy i powiatu. 

Zadania te są realizowane przez Dział Pomocy Środowiskowej, Zespół ds. pieczy zastępczej oraz Sekcję 

świadczeń ds. pieczy zastępczej. 

 

 

I.  ZADANIA GMINY 
 

Zadania gminy realizuje Dział Pomocy Środowiskowej. 

 

 

Wsparcie

rodziny

• Pomoc finansowa

• praca socjalna

• poradnictwo rodzinne

Asystent 
rodziny

• Pomoc w zakresie problemów opiekuńczo- wychowawczych 

• konsultacje w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i gospodarowania budżetem

• poradnictwo ukierunkowane na prawidłowe relacje w rodzinie

• realizacja ustawy "Za życiem"
• reintegracja

Poradnictwo

specjalistyczne

• Konsutacje:
psychologiczne, prawne, z lekarzem psychiatrą, instruktora terapii uzależnień i specjalisty 

ds. uzależnień

Projekty
socjalne

• Realizacja 4 projektów socjalnych na rzecz rodziny i dziecka

Placówki

wsparcia

dziennego

• Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez wskazanie możliwości skorzystania z oferty 
placówek wsparcia dziennego
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Wsparcie rodziny 

Rodziny objęte pomocą Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie otrzymują systemowe wsparcie 

w zależności od potrzeb i zdiagnozowanych problemów. Zatem działania pomocowe obejmują systematyczną 

współpracę podmiotów działających na rzecz rodziny i dziecka na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc finansowa. 

Dominującymi problemami w 2019 roku  występującymi w rodzinach objętych pomocą było: długotrwała 

lub ciężka choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, trudna sytuacja bytowa, bezradność w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemoc w rodzinie, wielodzietność. 

 

Rodziny z trudną sytuacją bytową spełniające kryterium dochodowe, zostały objęte pomocą finansową w formie 

świadczeń z pomocy społecznej, w tym zasiłkiem stałym, okresowym, celowym na zaspokojenie niezbędnych 

potrzeb oraz zasiłkami celowymi z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” ( 150% kryterium 

dochodowego); pomocą rzeczową w formie paczek świątecznych dla 114 dzieci objętych żywieniem w szkole. 

Pozostałe rodziny otrzymały wsparcie w formie: świadczeń rodzinnych, świadczenia 500+ i 300+ oraz dodatków 

mieszkaniowych. 

 

W roku 2019 pomocą objęto 822 rodziny 

w tym: 

642 rodziny 

 z dzieckiem/ 

dziećmi objęte 

pomocą 

226 rodzin  

z problemami 

opiekuńczo- 

wychowawczymi 

120 rodzin 

objętych 

procedurą 

„Niebieskiej 

Karty” 

186 rodzin do 

reintegracji 

27 rodzin 

zagrożonych 

umieszczeniem 

dzieci w pieczy 
zastępczej 
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Praca socjalna i poradnictwo rodzinne prowadzone jest między innymi w zakresie: 

 

➢ Konsultacji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, racjonalnego gospodarowania budżetem, 

➢ Aktywizacji zawodowej, 

➢ Konsultacji w zakresie prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi, w tym: organizowania czasu 

wolnego, budowania prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijania umiejętności 

wychowawczych, aktywnego uczestnictwa w życiu szkolnym dziecka dbałość o edukację i rozwój 

małoletnich, zapisania dziecka do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, pozyskanie miejsca 

 w przedszkolu, zmiana toku nauczania/ zmiana szkoły, 

➢ Konsultacji w zakresie dbania o zdrowie członków rodziny, w tym: higieny, pielęgnacji, kalendarza 

szczepień/ bilansu zdrowia dzieci, prawidłowego odżywiania, leczenia/ diagnozowania (ginekolog, 

stomatolog, onkolog, pulmonolog, alergolog ), rehabilitacji, świadomości rodzicielskiej, terapii uzależnień 

i współuzależnienia , konsultacji z psychologiem i psychiatrą. 

822 rodziny 
objęte 

pomocą 
w 2019 r.

242 dzieci objęte 
pomocą w 

formie posiłku

627 rodzin 
objętych  

świadczeniem 
500+

119 rodzin 
objetych 

świadczeniem 
300+

432 rodziny objęte 
pomocą finansową  
zgodnie z ustawą 

o pomocy 
społecznej

119 rodzin 
objętych 

pomocą w 
formie dodatku 

mieszkaniowego

445 rodzin 
korzystających 
ze świadczeń 
rodzinnych 
i funduszu 

alimentacyjnego
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W rodzinach objętych wsparciem jest konstruowany plan pomocy wynikający z wcześniejszej diagnozy 

potrzeb i problemów.  W 2019 roku utworzono 333 plany pracy z rodziną. Działania realizowane są w ramach 

poradnictwa rodzinnego i pracy socjalnej.  W zależności od potrzeb plan jest realizowany we współpracy 

 z psychologiem, asystentem rodziny i innymi specjalistami. We wszystkich obszarach pracy z rodziną 

ważnym zadaniem jest prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem 

 lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej. W każdym przypadku rodzina 

stale objęta jest monitoringiem pracownika socjalnego, a w niektórych rodzinach także asystenta rodziny. 

 W 2019 roku w ramach monitoringu sytuacji rodziny przeprowadzono 2422 wywiady środowiskowe oraz  

2616 wejść asystenta rodziny w środowisko. Na podstawie monitoringu sytuacji dziecka  pracownik socjalny 

ocenia skuteczność podejmowanych działań. Jeżeli życie i zdrowie dzieci nie jest zagrożone pracownik 

socjalny we współpracy z innymi specjalistami realizuje działania wspierające i wzmacniające rodzinę. 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych 

oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Celem działań jest wsparcie rodziny w przezwyciężeniu sytuacji 

kryzysowej lub trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej. 

 

 

Asystent rodziny 

 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. 2019 poz. 1111 ze zm.), asystent rodziny może pracować z 15 rodzinami. Ma to wpływ 

 na jakość pracy w środowisku oraz czas i uwagę poświęcaną rodzinom. W 2019 roku takim wsparciem objęto  

113 rodzin. Powodem zakończenia współpracy z asystentem rodziny najczęściej było zrealizowanie planu pomocy, 

zmiana miejsca zamieszkania poza Gorzów Wielkopolski lub pisemna odmowa współpracy.  

W ramach dobrych praktyk Sekcja ds. asysty rodzinnej realizowała kolejną edycję projektu „Akademia 

Mądrego Rodzica”. Realizując działania projektu przeprowadzono warsztaty „Szkoła dla rodziców”, którą ukończyło 

8 osób ( zrekrutowano 24 osoby). Wśród uczestników byli przedstawiciele 3 rodzin zagrożonych odebraniem 

dziecka  ( 5 dzieci). Dzięki aktywnemu uczestnictwu w programie- dzieci pozostały w rodzinie biologicznej. 

Bezradność w obszarze opieki i wychowania dziecka występowała w 2019 roku w 226 rodzinach. 

Wsparciem asystenta rodziny objęto w 2019 roku 113 rodzin, pozostałe rodziny zostały objęte intensywną pracą 

socjalną i poradnictwem specjalistycznym. 
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Rezultaty pracy asystenta rodziny: 

✓ Dbanie o zdrowie- 49 rodzin, 

✓ Uporządkowanie mieszkania- 41, 

✓ Uregulowanie sytuacji prawnej- 26, 

✓ Uregulowanie sytuacji mieszkaniowej- 23 

✓ Podniesienie kompetencji opiekuńczo- wychowawczych- 69, 

✓ Zaangażowanie rodziców w sytuację edukacyjną dziecka:- 45, 

✓ Poprawa sytuacji finansowej- 24. 

✓ Ukończenie „Szkoły dla Rodziców” –8, 

✓ Ukończenie kursów zawodowych – 4, 

✓ Opanowanie treningu czystości ( samodzielność w zakresie higieny najmłodszych) –17, 

✓ Umiejętność racjonalnego gospodarowania budżetem domowym –26, 

✓ Opanowanie zasad dbania o higienę – 34, 

✓ Uzyskanie alimentów na dziecko – 10, 

✓ Ustalenie miejsca pobytu dziecka  po rozstaniu rodziców ( postanowienie sądu)-6, 

✓ Pozytywne zakończenie współpracy z asystentem rodziny- uchylenie punktu postanowienia sądu 

zobowiązującego rodziców do współpracy  z asystentem rodziny – 6, 

✓ Pozyskanie zatrudnienia – 25, 

✓ Udział dzieci w wypoczynku letnim i zimowym – 13, 

✓ Uzyskanie opinii dla dziecka z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej –23, 

✓ Pozyskanie  miejsca w przedszkolu/ żłobku – 25, 

✓ Ukończenie terapii uzależnień, ukończenie zajęć korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy 

W 2019 roku było 

zatrudnionych  

6 asystentów rodziny 

26 rodzin 

 do reintegracji 

 ( 35 dzieci 

 do reintegracji) 

1 rodzina objęta 

wsparciem zgodnie z 

„Ustawą za życiem” 

Wsparciem objęto 113 rodzin, 

 w tym 208 dzieci 
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 w rodzinie – 6, 

✓ Wykonanie prac remontowych w mieszkaniu –21, 

✓ Pozyskanie mieszkania z zasobów miasta – 3, 

✓ Pozyskanie dofinansowania do czynszu/ energii –20. 

 

Poradnictwo specjalistyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnictwo prawne. 

W 2019 roku pomoc prawna dotyczyła między innymi takich problemów jak: 

➢ Spraw rozwodowych, separacji, podziału majątku, wspólnych kredytów, 

➢ Pozwu o ustalenie ojcostwa i alimentów na dzieci, 

➢ Spraw spadkowych, 

➢ Przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych. 

 

 

 

Praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne 

Dla 822 rodzin ( 2216 osób w tych rodzinach) 

Poradnictwo rodzinne 

 i praca socjalna : 822 

rodziny (2216 osób) 

Poradnictwo prawne: 52 

rodziny (148 osób) 

Poradnictwo 

psychologiczne: 96 rodzin  

(290 osób) 

Poradnictwo instruktora 

terapii uzależnień: 49 

rodzin (123 osoby) 

Poradnictwo specjalisty ds. 

uzależnień: 29 rodzin  

(110 osób) 

Konsultacje z lekarzem 

psychiatrą: 25 rodzin 

 (59 osób) 
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Wsparcie psychologa. 

Wsparcie dla rodzin w formie konsultacji psychologicznych zostało podzielone zadaniowo pomiędzy dwóch 

psychologów GCPR. Rodziny dotknięte problemem przemocy domowej – otrzymują wsparcie realizowane przez 

specjalistę z dużym doświadczeniem w pracy z ofiarami przemocy. Rodziny z problemami opiekuńczo- 

wychowawczymi, zaburzeniami psychicznymi lub innymi problemami - wsparcie realizowane przez drugiego 

psychologa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemy występujące w rodzinach objętych wsparciem psychologa: 

➢ Przemoc w rodzinie- 28 rodzin, 

➢ Problemy psychiczne-  24, 

➢ Problemy rodzinne- 24, 

➢ Problemy opiekuńczo- wychowawcze- 24, 

➢ Uzależnienie- 13, 

➢ Żałoba- 4, 

➢ Współuzależnienie- 3 

➢ Inne- 9. 

Instruktor terapii uzależnień i specjalista ds. uzależnień. 

 

W Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Zespół ds. uzależnień, którego celem jest prowadzenie 

działań systemowych w zakresie profilaktyki uzależnień, w tym: 

- psychoedukacja osób uzależnionych, 

- pomoc terapeutyczna rodzinom osób uzależnionych, 

- promowanie ruchu trzeźwościowego AA, AN 

- współpraca z partnerami tj. Policją, placówkami oświatowymi, Sądem Rejonowym, Strażą Miejską, 

Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacjami pozarządowymi. 

W 2019 roku wsparciem psychologa objęto 96 rodzin 

W tym 28 rodzin dotkniętych problemem 

przemocy w rodzinie- procedura 

„Niebieskiej Karty” 

W tym 68 rodzin, w których występują 

problemy opiekuńczo- wychowawcze  

i inne problemy 
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Praca Zespołu ds. Uzależnień GCPR polega w głównej mierze na dotarciu do rodzin, w których występuje 

uzależnienie i motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych, a także członków ich rodzin 

(terapia dla współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików). Informowanie osób uzależnionych o warunkach 

przyjęcia na leczenie w ośrodku bądź poradni, a także pośrednictwo w załatwianiu terminów umieszczenia na takiej 

terapii. W  siedzibie GCPR  są zorganizowane konsultacje, na które trafiają osoby dotknięte uzależnieniem bądź 

członkowie ich rodzin i otoczenia. Konsultacje mają na celu rozpoznanie problemu, dotarcie do uzależnionych oraz 

ustalenie indywidualnego planu trzeźwienia. W 2019 roku z takich konsultacji skorzystały 78 rodzin. 

 

Realizacja projektów socjalnych na rzecz rodziny i dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„SMOK  

W KARNAWALE” 

W projekcie wzięło udział  13 

osób 

Dla 

mieszkańców 

bloku socjalnego 

przy ul. Złotego 

Smoka 

Cel: propagowanie zachowań 

aprobowanych społecznie na 

terenie budynku socjalnego, nauka 

wspólnego spędzania czasu 

wolnego rodziców z dziećmi. 

„SUPER RODZINA” 

W projekcie wzięło udział 12 

osób 

Dla dzieci  

z rodzin 

objętych 

pomocą w 

wieku 3-8 lat  

i ich rodziców 

Cel: poprawa funkcjonowania rodzin 

poprzez motywowanie  

do wspólnego spędzania czasu 

„ZASZCZEP W SOBIE 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ” 

W projekcie wzięło udział 7 osób 

Dla rodziców 

 i opiekunów 

dzieci w wieku 

od 1 m-ca do 19 

r. ż.  

Cel: kształtowanie świadomości 

 z zakresu ochrony zdrowia, szczepień 

ochronnych u rodziców  

i opiekunów, a także przyszłych 

rodziców. 

„AKADEMIA MĄDREGO 

RODZICA” 

W projekcie wzięło udział 18 

osób 

Warsztaty „Szkoła dla 

rodziców” 

Dla rodzin  

z problemami 

opiekuńczo- 

wychowawczymi 

objętymi pomocą 

Cel: podniesienie kompetencji 

opiekuńczo - wychowawczych 

Nauka prawidłowego 

gospodarowania budżetem 

domowym, zwiększenie 

świadomości rodziców w zakresie 

wydatkowania świadczenia 

wychowawczego 500+ 



10 
 

Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka – placówki wsparcia dziennego. 

Zgodnie z kompetencjami, rejestr placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Gorzowa Wielopolskiego 

prowadzi Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Z otrzymanych informacji  

z Wydziału, wynika, że na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2019 roku funkcjonowało 15 placówek 

wsparcia dziennego, z tego  prowadzonych w formie opiekuńczej i w formie specjalistycznej. Pracownicy socjalni 

w 2019 roku wskazali możliwość skorzystania z placówki wsparcia dziennego 25 dzieciom z rodzin objętych 

pomocą. 
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II. ZADANIA POWIATU 
 

 

Organizacja systemu pieczy zastępczej – formy pieczy zastępczej. 
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Formami rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego były  
(stan na 31.12.2018 r. i na 31.12.2019 r.): 

 

Rodzaj pieczy zastępczej 

Liczba rodzin Liczba dzieci 
umieszczonych  

w rodzinach 
 

2018r. 2019r. 2018r. 2019r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzina 
zastępcza 

 
 
 

spokrewniona 
 
 
 

133 131 154 152 

 
 
 

niezawodowa 
 
 
 

43 52 56 72 

 
Zawodowa, w tym zawodowa 

pełniąca funkcję pogotowia 
rodzinnego i zawodowa 

specjalistyczna 
 

6 4 13 10 

 
 
 

Rodzinny Dom Dziecka 
 
 
 

2 2 13 17 

 
 
 

RAZEM 
 
 
 

184 189 236 251 

 

W rodzinach zastępczych w 2019 r. przebywało 37 dzieci z orzeczeniem  o niepełnosprawności. 
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W 2019 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim ustanowił:  

➢ 30 nowych rodzin zastępczych dla 38 dzieci: 

• 15 rodzin zastępczych spokrewnionych dla 17 dzieci, 

• 15 rodzin zastępczych niezawodowych dla 21 dzieci. 

W 2019 r. rozwiązano: 

➢ 29 rodzin zastępczych dla 33 dzieci: 

• 22 rodziny spokrewnione dla 23 dzieci: 

- 17 rodzin w związku z usamodzielnieniem, 

- 5 rodzin w wyniku reintegracji (powrót małoletnich do rodzin biologicznych), 

• 6 rodzin zastępczych niezawodowych dla 7 dzieci: 

- 1 rodzina otrzymała negatywną opinię GCPR ZPZ (Sąd nie ustanowił rodziny zastępczej) 

- 3 rodziny w związku z usamodzielnieniem, 

- 2 rodziny zamieszkały na terenie innego powiatu. 

• 1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego zrezygnowała  

z pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Formy rodzinnej pieczy zastępczej w 2019 r.

Rodzina spokrewniona

Rodzina niezawodowa

Rodzina zawodowa

RDD
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1. Zespół ds. pieczy zastępczej 
 

Podstawowe zadania Zespołu 
 

 

 

 

 

 

WSPARCIE

• objęcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wsparciem koordynatora rodzinnej
pieczy zastępczej,

• zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w ramach grup wsparcia i rodzin pomocowych,

• prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich
dzieci oraz dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

SZKOLENIA

• organizowanie szkoleń dla kandydatów do płenienia funkcji rodziny zastępczej
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

• zapewnienie rodzinom zastępczym i prowadzącym oraz prowadzącym rodZinne domy
dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich
potrzeby,

• zapewnienie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń majacych na celu
podnoszenie ich kwalifikacji

PROMOCJA 
RODZICIELSTWA 
ZASTĘPCZEGO

• prowadzenie działalności diagnostyczno - konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, 
szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej,

• prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia fuunkcji rodziny zastępczej zawodowej, 
rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

• kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

• tworzenie warunków do powstawania i działania nowych rodzin zastępczych, rodzinnych 
domów dziecka i rodzin pomocowych. 

USAMODZIELNIENIE

organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, 

wsparcie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, którzy po ukończeniu 18 roku 
życia pozostali w rodzinach zastępczych.
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Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji 

zadań wynikających z pieczy zastępczej. 

 

 

 

 

 

 

ZPZ - 11 
KOORDYNATORÓW 
RODZINNEJ PIECZY 

ZASTĘPCZEJ 

1 PRACOWNIK 
SOCJALNY

Plan pomocy 
dziecku: 55

Modyfikacje:327

Oceny sytuacji 
dziecka: 364

Zespoły ds. oceny 
sytuacji dziecka 

w pieczy 
zastępczej: 364

Kontakt z rodziną 
zastępczą 

w miejscu jej 
zamieszkania:

1932

Kontakty dzieci 
z rodzicami 

biologicznymi: 

190 spotkań w 12 
rodzinach dla 27 

dzieci

Zgłaszanie do OA 
mał. z 

uregulowaną syt. 
prawną: 32

Zespoły ds. oceny 
rodziny 

zastępczej:59

Z zasadnością 
pobytu: 341 

Bez 

zasadności 

pobytu: 23 



16 
 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej są zobowiązani do oceny sytuacji dziecka umieszczonego  

w pieczy zastępczej (dla dziecka w wieku poniżej 3 lat, nie rzadziej niż co 3 miesiące, natomiast w przypadku dzieci 

starszych nie rzadziej niż co 6 miesięcy). Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz  

w rodzinnym domu dziecka dokonywana jest w celu ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, analizy 

stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną, modyfikowania planu pomocy dziecku, monitorowania procedur 

adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie, oceny stanu zdrowia dziecka 

i jego aktualnych potrzeb, oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, informowania sądu  

o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. – Prawo oświatowe, przepisów o działalności leczniczej lub o pomocy społecznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

364 ZESPOŁY

Oceny sytuacji dziecka koordynatorzy 
rodzinnej pieczy zastępczej dokonują 
na posiedzeniach zespołów, w których 

biorą udział: rodzina zstępcza, lub 
prowadzący rodzinny dom dziecka, 

pedagog, psycholog, asystent rodziny, 
przedstawiciel ośrodka adopcyjnego, 

koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej, rodzice dziecka 

(z wyjątkiem rodziców pozbawionych 
władzy rodzicielskiej).

364 OCENY

Ocena zawiera m.in. opinię pedagoga 
szkoły (przedszkola) i wychowawcy 
o sytuacji szkolnej dziecka, w tym 
w szczególności: ocen, frekwencji, 
stopnia przygotowania dziecka do 

zajęć, zachowania, ubioru oraz 
funkcjonowania dziecka w grupie 

rówieśniczej. Istotna jest informacja na 
temat stopnia zaangażowania 
opiekunów w sytuację szkolną 

dziecka, Ważnym elementem oceny 
sytuacji dziecka jest informacja na 

temat jego stanu zdrowia i potrzeb w 
tym zakresie.

23 BEZ ZASADNOŚCI POBYTU

Ocena sytuacji dziecka i zasadności jego 
pobytu w pieczy zastępczej przekazywana jest 

do właściwego sądu.

KOORDYNATOR 

podejmuje szereg działań, przede 

wszystkim współpracuje z rodziną oraz 

innymi instytucjami, które dostarczają 

wielu niezbędnych informacji. 
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W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pracownicy Zespołu ds. pieczy 

zastępczej dokonali w 2019 r. 59 ocen rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka pod względem 

predyspozycji do powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENA 

FUNKCJONOWANIA 

RODZINY ZASTĘPCZEJ 

OPINIA 

FUNKCJONOWANIA 

RODZINY 

ZESPOŁY DS. OCENY 

RODZINY: 59  

Opiniowani 

pozytywnie:        

57 rodzin 

Opiniowani 

negatywnie:              

2 rodziny 

Dot. spokrewnionej 

rodziny zastępczej:  

40 ZESPOŁÓW 

Dor. Niezawodowej 

rodziny zastępczej: 

14 ZESPOŁÓW 

Zawodowe rodziny 

zastępcze: 5 

ZESPOŁÓW 
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Pracownicy Zespołu w roku 2019r. udzielili wsparcia rodzinie zastępczej w miejscu jej zamieszkania 1932 

razy (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej + pracownik socjalny).  

 

Organizacja i nadzorowanie kontaktów dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej  

z rodzinami biologicznymi. 

 

W ramach podtrzymywania więzi dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z ich biologicznymi 

rodzicami na terenie Zespołu ds. pieczy zastępczej organizowane są spotkania dziecka z rodzicem. Pracownicy 

Zespołu dbają o to, by rodzice zastępczy przekazywali rodzicom biologicznym informacje o życiu dziecka oraz 

dbają o stworzenie odpowiedniej atmosfery w trakcie spotkań. W spotkaniach tych przede wszystkim uczestniczą 

zawodowe rodziny zastępcze, rzadziej na terenie Zespołu ds. pieczy zastępczej odbywają się kontakty dzieci  

z rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z członkami najbliższej rodziny. Ma to miejsce w sytuacjach 

konfliktowych występujących po stronie osób dorosłych, które mają wpływ na relacje dziecka z opiekunami  

i rodzicami.  

Kontakty odbywają się w pomieszczeniu wyposażanym w odpowiednie zabawki, gry edukacyjne, przybory 

piśmiennicze stosownie do potrzeb. Spotkania są nadzorowane przez pracowników ZPZ i rodziny zastępcze,  

w których przebywają dzieci.  

LICZBA WEJŚĆ 
W ŚRODOWISKO

1932

RODZINY ZASTĘPCZE 
SPOKREWNIONE

1289

RODZINY ZASTĘPCZE 
NIEZAWODOWE

495

ZAWODOWE RODZINY 
ZASTĘPCZE, W TYM 
SPECJALISTYCZNA

31

ZAWODOWA RODZINA ZASTĘPCZA 
PEŁNIĄCA FUNKCJĘ POGOTOWIA 

RODZINNEGO

36

RODZINNY DOM 
DZIECKA

64

RODZINNY DOM 
DZIECKA TYPY 

INSTYTUCJONALNEGO

17
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W 2019 roku odbyło się 190 spotkań na terenie Zespołu ds. pieczy zastępczej. 

Z przebiegu i obserwacji spotkań, zachowania rodziców biologicznych, ich relacji z dziećmi, sposobu 

spędzania z nimi czasu, sporządzane są informacje, które przekazywane są do Sądu.  

 

 

Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny, rodziną zastępczą i prowadzącym rodzinny 

dom dziecka, planu pomocy dziecku. 

 

 

 

 

 

W planach wyznaczany jest cel pracy z dzieckiem uwzgledniający jego powrót do rodziny, umieszczenie 

dziecka w rodzinie przysposabiającej, rodzinie zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia. Plany 

zawierane są na czas określony tj. od 3 lub 6 miesięcy. Po tym okresie dokonuje się ich modyfikacji.  

 

 

PLAN POMOCY 
DZIECKU 55

MODYFIKACJE 327 

PSYCHOLOG

RODZINA 
ZASTĘPCZA/   

PROWADZĄCY 
RODZINNY 

DOM DZIECKA 

KOORDYNATOR 
RODZINNEJ 

PIECZY
ZASTĘPCZEJ 

PRACOWNIK 
SOCJALNY

ASYSTENT 
RODZINY
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BAJKOTERAPIA

Zajęcia z elementami bajkoterapii 
pomagają dzieciom rozwiązywać 
problemy, pokazują w jaki sposób 
poradzić sobie z nieprzyjemnymi 

emocjami, uczą jak należy zachować 
się w danej sytuacji, redukują lęk 

u dzieci. Są doskonałym sposobem na 
rozwijanie u dzieci umiejętności 
społecznych i emocjonalnych. 

Kształtują umiejętność twórczego 
myślenia i budowania poczuciawłasnej 

wartości.

9 SPOTKAŃ

- integracja dzieci biorących udział 
w zajęciach,

- nieodpłatne skorzystanie z zajęć na 
terenie Zespołu ds. pieczy zastępczej

- integracja opiekunów dzieci (w czasie 
oczekiwania na dzieci opiekunowie 
mieli możliwość rozmawiać ze sobą 

przy gorącej herbacie, kawie 
i ciasteczkach)

12 DZIECI

Bajkoterapia spełnia istotne funkcje w rozwoju 
dziecka: rozwija wyobraźnię i kreatywność, 
wzbogaca słownictwo, oswaja z trudnymi 

emocjonalnie problemami, pozwala nabrać 
dystansu do rzeczywistości, pozwala zapomnieć 

o stresie oraz bólu, wycisza lęki, redukuje 
napięcie, pomaga kształtować tożsamość oraz 
samoocenę, uczy empatii, ukazuje rolę ciężkiej 

pracy oraz zachęca do realizacji marzeń.

GIMNASTYKA MÓZGU

Zajęcia mają na celu uaktywnienie 
u dzieci mechanizmów naturalnego 

rozwoju. Zajęcia oparte są w głównej 
mierze na ruchu tj. ćwiczeniach 

psychomotorycznych usprawniających 
ciało, aktywizujących system nerwowy, 

rozładowujących napięcia wywołane 
stresem i podnoszących energię.

7 SPOTKAŃ

Projekt usprawnia codzienne 
funkcjonowanie dziecka, wyposaża 

w umiejętności łatwego przyswajania 
wiedzy i umiejętności. Uczy dobrych 

nawyków, tj. przygotowanie miejsca do 
nauki, korzyści płynące z picia wody 
i dobrych nawyków żywieniowych. 

Wspomaga opiekunów
w pokonywaniu trudności 

edukacyjnych dziecka. 

11 DZIECI

Skoordynowane ruchy ujęte w pakiet 
ćwiczeń "Gimnastyki Mózgu®" 
poprawiają procesy pamięci, 

koncentracji uwagi, twórczego 
myślenia, pisania, czytania, poprawnej 

wymowy, eliminują nadmiar stresu 
oraz korzystnie wpływają na 

koordynację ciała.  Wzrost wiedzy 
i umiejętności rodziców zastępczych 

dot. procesu uczenia się dziecka.

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA 

DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH  

W PIECZY ZASTĘPCZEJ 
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Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,  

w szczególności w ramach grup wsparcia, rodzin pomocowych oraz szkoleń mających na celu 

podnoszenie ich kwalifikacji. 

 

W 2019 r. 1 rodzina zawodowa i 2 rodzinne domy dziecka zgłosiły potrzebę umieszczenia dzieci na czas 

urlopu w rodzinach pomocowych. 17 dzieci zostało umieszczonych na czas urlopu w 9 rodzinach 

pomocowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH 

Szkolenia w ramach projektu „Dla 

rodziny – doskonalenie zawodowe kadr 

systemu wspierania rodziny  

i pieczy zastępczej”, realizator: „SOS 

dla rodziny” i MRPiPS 

6               

rodzin 

zastępczych 

spokrewnionych 

10 

niezawodowyc

h rodzin 

zastępczych 

5 

zawodowych 

rodzin 

zastępczych 

„Być świadomym 

rodzicem zastępczym” 

– konferencja 

zorganizowana przez 

Centrum Wspierania 

Rodzin SWOBODA  

i Wydział Zdrowia i 

Spraw Społecznych UM 

Poznania 

2            

zawodowe 

rodziny 

zastępcze 

„Wielowymiarowy obraz 

adopcji w drodze do 

rodzicielstwa”. Organizator 

Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej Zielona Góra – 

Ośrodek Adopcyjny Gorzów 

Wielkopolski 

 

4                  

rodziny zastępcze 

zawodowe 
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Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,  

w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. 

 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

zgłaszają do ośrodków adopcyjnych informacje o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 dzieci 
zgłoszone do 

Ośrodka 
Adopcyjnego

14 przebywających 
w rodzinach 
zastępczych 

spokrewnionych

10 przebywających 
w rodzinach 
zastępczych 

niezawodowych

8 dzieci 
przebywających

w zawodowej 
rodzinie zastępczej, 

RDD 
i placówce rodzinnej
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Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej. 

 
W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisy dopuszczają możliwość dwóch 

rozwiązań z chwilą uzyskania pełnoletniości przez wychowanka rodziny zastępczej: 

- usamodzielnienie i skorzystanie z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich, uczących 

się wychowanków rodzin zastępczych, 

- pozostanie w rodzinie zastępczej do 25 roku życia (warunkiem jest kontynuowanie nauki).  

W 2019 r. rodzinę zastępczą opuściło 20 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych  

(17 spokrewnionych i 3 niezawodowe rodziny zastępcze). 

 

 

 

 

 

 

 

Starszy 
specjalista 

pracy socjlanej

Udzielanie wsparcia 
pełnoletnim 

wychowankom rodzin 
zastępczych 

39    

Ocena sytuacji 
pełnoletniego 
wychowanka          

99

Indywidualne programu 
usamodzielnienia   

15  

Weryfikacja 
indywidualnych 

programów 
usamodzielniania 

16

Kontakt 
z wychowannkiem rodziny 

zastępczej 
w miejscu zamieszkania             

110
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Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE 

 

13 osób ukończyło 

szkolenie 

1 osoba nie 

ukończyła szkolenia  

ze względów 

zdrowotnych 

Szkolenie  

I kwartał 2019  

4 osoby/4 rodziny 

zastępcze stanowiące 

spokrewnioną rodzinę 

zastępczą 

9 osób/6 rodzin 

zastępczych 

stanowiących 

niezawodową rodzinę 

zastępczą 

18 osób w tym 6 

małżeństw rozpoczęło 

szkolenie 

Szkolenie  

IV kwartał 2019 
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Promocja rodzicielstwa zastępczego 

 

 

OPINIE O 
KANDYDATACH NA 

RODZINY ZASTĘPCZE

26

DLA RODZIN 
SPOKREWNIONYCH 

16

OPINIE NEGATYWNE 

3

DLA RODZIN 
NIEZAWODOWYCH 

10

OPINIE NEGATYWNE 

5

PROMOCJA 
RODZICIELSTWA 
ZASTĘPCZEGO

Plakaty 
umieszczone na 
autobusach MZK

Plakaty 
w miejskich 

instytucjach (UM, 
PUP, US, UW, 
Bilblioteka itp.)

Informacje 
w lokalnych 

mediach

Kampanie 
informacyjne 

prowadzona przy 
kolpotrażu ulotek

Słupy 
ogłoszeniowe

Informacje na 
stronie 

internetowej 
GCPR

Festyn z okazji 
dnia rodzicielstwa 

zastępczego 
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Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2019 r. 

W dniu 16 czerwca 2019 r. na gorzowskim polu golfowym "Zawarcie" odbył się Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa 

Zastępczego. Głównym celem obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego było propagowanie idei rodzicielstwa 

zastępczego, integrowanie rodzin zastępczych, ale przede wszystkim podziękowanie rodzinom zastępczym  

z terenu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego za ich pracę i zaangażowanie.  Większość z uczestników festynu po raz 

pierwszy miała okazję być na prawdziwym polu golfowym i grać w golfa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO – 

FESTYN POLE GOLFOWE 

Udział wzięło około 600 osób  

w tym 100 rodzin zastępczych 

Pozyskano dla dzieci 

bilety do kina oraz 

do teatru 

Fundacja im. Janusza 

Korczaka w Marwicach 

Sponsorzy – firmy z terenu 

Gorzowa Wielkopolskiego  

Pole Golfowe 

„ZAWARCIE” 

CELE 

Popularyzacja 

aktywnego spędzania 

czasu wolnego 

Propagowanie idei 

rodzicielstwa 

zastępczego 

Propagowanie wspólnego 

spędzania czasu przez 

rodzinę 

Propagowanie zdrowego 

stylu życia  

Edukacja przez zabawę 

– zapoznanie się dzieci  

z pracą Policji i Straży 

Pożarnej 

Integracja rodzin 

zastępczych i pracowników 

ZPZ 

WSPÓŁPRACA 
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Mikołajki dla dzieci z pieczy zastępczej 

             

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie Zespół ds. pieczy zastępczej razem z Fundacją im. Janusza 

Korczaka z siedzibą w Marwicach zorganizowało zabawę mikołajkową dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu 

miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Jak co roku i tym razem Mikołaj nie zapomniał o grzecznych dzieciach z rodzin 

zastępczych i 01 grudnia 2019 r. zawitał do Miejskiego Centrum Kultury Zawarcie. W Zabawie brało udział 140 

dzieci w wieku 2-11 lat. 

             Spotkanie z Mikołajem jest już dla podopiecznych rodzinnej pieczy zastępczej pewnego rodzaju tradycją; 

organizowane były w tym roku po raz piąty. Jest to dla dzieci niezwykłe i niezapomniane przeżycie.  Wydarzenie 

to, nie odbyło by się bez wsparcia ludzi dobrej woli - osób prywatnych, przedsiębiorstw i instytucji, którym los dzieci 

nie jest obojętny. Każdy uczestnik zabawy otrzymał od Mikołaja paczkę, w której znalazły się zabawki, art. szkolne 

i papiernicze, gry, puzzle, słodycze i wiele ciekawych gadżetów. Dla wszystkich uczestników balu był słodki 

poczęstunek, a spędzony czas na wspólnej zabawie umilił zespół muzyczny „Bajduś”. 

 Mikołajki dla Rodzin Zastępczych to oczywiście świetna zabawa i integracja Rodzin Zastępczych z terenu 

naszego miasta. Organizatorowi imprezy – Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie przyświeca jeszcze jedna 

bardzo ważna idea, uwrażliwiania ludzi na potrzeby dzieci i niezmiennie promuje ideę rodzicielstwa zastępczego.  
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Współpraca Zespołu ds. pieczy zastępczej z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Zespół ds. 
pieczy 

zastępczej

Zespół Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznych Ośrodek Wczesnej 

Interwencji

Stowarzyszenie 
MONAR

Wojewódzki Ośrodek 
Metodyczny 
w Gorzowie 

Wielkopolskim

Centrum 
Psychologiczne ITEM 

w Żywcu

Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia i Terapii 

Uzależnień w Gorzowie 
Wielkopolskim

Ośrodek Adopcyjny

Fundacja im. J. 
Korczaka w 
Marwicach Fundacja 

Muszkieterów

Teatr im. Juliusza 
Osterwy w 

GorzowieWlkp.

Fundacja Tęcza Serc

Kino Cinema 3D w 
Gorzowie 

Wielkopolskim

Polski Czerwony Krzyż 
Oddział          w 

Gorzowie Wielkopolskim

Towarzystwo Nasz 
Dom

Instytut Zdrowia 
Psychicznego "Para 

Familila"

Specjalistyczny 
Ośrodek Diagnozy i 
Rehabilitacji "Echo"
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Współpraca ze środowiskiem lokalnym w szczególności z PCPR, ośrodkiem pomocy społecznej, 

sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi a także 

kościołem i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi. 

 

 

 

 
 
 

 

Współpraca 
ze 

środowiskiem 
lokalnym

Sekcja 
świadczeń ds. 

pieczy 
zastępczej

Pracownicy 
socjalni GCPR

Sąd Rejonowy 
III Wydział 
Rodzinny 

i Nieletnich

Pracownicy 
GCPR

Placówki 
opiekuńczo-

wychowawcze 
(Gorzów 

Wielkopolski)

Instytucje 
oświaty

Kuratorzy 
sądowi

Asystenci 
rodziny

Policja

Placówki 
służby zdrowia

Pracownicy 
OPS

Organizacje 
pozarządowe
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2. Sekcja świadczeń ds. pieczy zastępczej 

Skład Sekcji świadczeń ds. pieczy zastępczej stanowi:  

- kierownik Sekcji, 

- 3 pracowników ( 1 starszy specjalista i 2 referentów) 

 
 

Podstawowe zadania Sekcji świadczeń ds. pieczy zastępczej 
 
 
 

 

 

ustalanie prawa 
do świadczeń

• przyjmowanie wniosków,

• sporządzanie decyzji administracyjnych,

• sporządzanie list wypłat,

• prowadzenie procedur związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami

zapewnienie 
pieczy 

zastępczej

• umieszczanie dzieci w rodzinnej pieczy

• kierowanie dzieci do instytucjonalnej pieczy

• kompletowanie dokumentacji dzieci

alimenty i 
odpłatność

• sporządzanie pozwów  o alimenty

• ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

• prowadzenie procedur egzekucyjnych ( w tym upomnienia i tytuły wykonawcze)

zawieranie

porozumień

• zawieranie porozumień z powiatami

• rozliczanie kwot związanych z odpłatnością innych powiatów za dzieci umieszczone na 
terenie Gorzowa Wielkopolskiego

• sporządzanie not księgowych

prowadzenie 
rejestrów dot. 

rodzin 
zastępczych

• kompletowanie danych o rodzinach niezawodowych, zawodowych, RDD

• przesyłanie informacji o rodzinach zastępczych do sądu

zawieranie 

umów

• umowy z rodzinami zawodowymi i z prowadzącymi rodzinne domy dziecka

• umowy z rodzinami pomocowymi

• umowy z osobami do pomocy i przy pracach gospodarskich
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W 2019 r. Sekcja świadczeń ds. pieczy zastępczej przyjęła 800 wniosków, zostało wydanych 901 decyzji 

administracyjnych dotyczących ustalania prawa do świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym oraz osobom 

usamodzielnianym. Dodatkowo Sekcja wydała 246 informacji dotyczących ustalenia prawa do Świadczenia Dobry 

Start. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

DECYZJE

901

Przyznanie

świadczeń

599

dot nienaleznie 
pobranych świadczeń

8

dot. odpłatności rodziców 
biologicznych

182

Uchylenie/
zmiana decyzji

104

Odmowy - 2

Wygaszenie -1

Postanowienie - 2

800  

WNIOSKÓW 

246 

INFORMACJI 
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Wypłacanie świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w 2019 r. 
 

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze 

 

Wykonanie Wykonanie 

2018 r. 2019 r. 

Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej 2 399 748 2 380 744 

Dodatek dla dziecka z orzeczeniem o 

niepełnosprawności 

86 471 78 398 

Utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego 

53 924 26 064 

Kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzin 

zastępczych 

153 252 127 307 

Środki finansowe na usamodzielnienie 

wychowanków rodzin zastępczych 

66 888 55 517 

Środki finansowe na zagospodarowanie 

wychowanków rodzin zastępczych 

34 155 22 078 

Środki finansowe na pokrycie kosztów przyjęcia do 

rodziny zastępczej dziecka 

20 478 40 611 

Pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem 

zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających 

wpływ na jakość sprawowanej opieki 

54 567 18 647 

Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem 

zamieszkania dziecka 

2 427 10 720 

Środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i 

nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i 

wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem RDD 

7 310 5 500 

Środki finansowe na pokrycie kosztów 

niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego lub 

domu jednorodzinnego 

0,00 0,00 

Wynagrodzenie rodzin zawodowych, pomocowych, 

RDD oraz osób do pomocy wraz z pochodnymi 

390 789 371 678 

OGÓŁEM 3 270 009 3 137 264 
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W 2019 r. nastąpił spadek w stosunku do poprzedniego roku i do lat poprzednich wypłacanego 

świadczenia na kontynuację nauki. Oznacza to, iż usamodzielnieni wychowankowie rodzin zastępczych coraz 

częściej rezygnują z dalszej nauki i podejmują pracę zarobkową. Fakt ten potwierdza także spadek wypłaconego 

jednorazowego świadczenia na usamodzielnienie i na zagospodarowanie – świadczeń których przyznanie 

uzależnione jest od kryterium dochodowego (1 200,00 zł na osobę w rodzinie).   

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez rodziny zastępcze zostały wypłacone świadczenia 

fakultatywne. Rodziny zastępcze borykają się z szeregiem problemów takich jak: wystąpienie ciężkiej choroby  

u dziecka lub u rodzica zastępczego, dodatkowe koszty związane z orzeczoną niepełnosprawnością dziecka, 

śmierć członka rodziny (często będącego jedynym żywicielem rodziny), pogorszenie sytuacji materialnej także 

poprzez utratę zatrudnienia, a także potrzeba zakupu sprzętów ułatwiających opiekę nad dzieckiem (pralki, 

wymiana pieca) czy opału. W związku z tym zostały przyznane i wypłacone następujące świadczenia fakultatywne:  

 

 

 

 

ŚWIADCZENIA 
FAKULTATYWNE W 

2019 r.

ŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z 
WYSTĄPIENIEM 

ZDARZENIA LOSOWEGO 
DLA 11 RODZIN

ŚWIADCZENIE NA 
"ZAGOSPODAROWANIE" 

DLA 35 DZIECI

ŚRODKI FINANSOWE DLA RDD 

2 ŚWIADCZENIA

DOFINANSOWANIE  
DO WYPOCZYNKU 

DLA 32 RODZIN
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Sekcja świadczeń ds. pieczy zastępczej wypłaca także: 

Dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz dodatek w wysokości 
świadczenia wychowawczego: 

Na podstawie  art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej Sekcja prowadzi postępowania dotyczące ustalenia prawa do dodatku wychowawczego (dla dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka) oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty (dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego - na terenie 

Miasta Gorzowa Wielkopolskiego funkcjonują 2 takie placówki).  

Zmiany od 01.07.2019 r. 

Od 01.07.2019 r. wprowadzono dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, który otrzymują 

placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu 

interwencyjnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki 

opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Dodatek ten, w szczególności, powinien być 

przeznaczony na rozwój zainteresowań wychowanków placówki oraz zwiększanie ich szans edukacyjnych  

i rozwojowych. W Gorzowie Wielkopolskim funkcjonują 4 placówki: Pogotowie Opiekuńcze oraz placówka 

opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego nr 1, 2 i 3 działające w ramach Centrum Opieki nad Dzieckiem 

i Rodziną. 

 

Dodatek 
wychowawczy

• od 01.04.2016r.

• dla rodzin zastępczych i 
rodzinnych domów dziecka

Dodatek  do 
zryczałtowanej 

kwoty

• od 01.04.2016r.

• dla dzieci umieszczonych w 
placówkach typu rodzinnego

Dodatek w 
wysokości  

świadczenia 
wychowawczego

• od 01.07.2019r.

• dla dzieci umieszczonych w 
placówkach typu 
socjalizacyjnego i 
interwencyjnego
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Rodzaj 

świadczenia 

Wykonanie za: Liczba rodzin / placówek 

korzystających 

2018 r. 2019 r. 2018 r. 2019 r. 

Dodatek 

wychowawczy 

1 149 962,19 1 131 837,87 177 176 

Dodatek do 

zryczałtowanej 

kwoty 

78 568,03 91 435,50 2 2 

Dodatek w 

wysokości 

świadczenia 

wychowawczego 

- 188 905,45 - 4 

RAZEM 1 228 530,22 1 412 178,82 179 182 

 

Świadczenie Dobry Start 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dziecko 

uczące się 

Raz w roku 

300 zł do 20 r. 

ż. (24 r. ż. – 

dzieci z 

niepełnospra

wnością) 

 

Bez względu 

na dochód 

Wnioski 

składane od 1 

sierpnia do 30 

listopada tylko 

w wersji 

papierowej 

NOWOŚĆ – od 01.08.2019 r. 

także dla uczniów szkół dla 

dorosłych i szkół policealnych 
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Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa: 

1. rodzic zastępczy,  

2. osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, 

3. dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,  

4. osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą. 

 

➢ Organ nie wydaje decyzji administracyjnej, a jedynie informację o przyznaniu Świadczenia Dobry Start. 

➢ Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego 

oraz dla studentów. 

 

 

Świadczenie Dobry Start w pieczy zastępczej – wykonanie 

 

Rodzaj 

świadczenia 

Kwota wypłaconych świadczeń: Liczba świadczeń wypłaconych 

2018 r. 2019 r.   2018 r. 2019 r.  

Świadczenie Dobry 

Start w rodzinnej 

pieczy  

46 200,00 51 600,00 154 172 

Świadczenie Dobry 

Start  

w instytucjonalnej 

pieczy 

20 400,00 22 200,00 68 74 

Razem 66 600,00 73 800,00 222 246 

 

 

 

L.p. Forma pieczy zastępczej Wydatki poniesione  

w roku 2019 r.  

Liczba świadczeń 

wypłaconych w 2019 r. 

1. Świadczenie dobry start, z tego na 

dziecko umieszczone: 

73 800 246 

2 - w rodzinie zastępczej spokrewnionej 34 500 1115 

3 - w rodzinie zastępczej niezawodowej 12 900 43 

4 - w rodzinie zastępczej zawodowej 1 200 4 
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5 - w rodzinnym domu dziecka 300 1 

6 - w placówce opiekuńczo-wychowawczej 22 200 74 

7 - osoby usamodzielniane 2 700 9 

 

 

Świadczenia przysługujące usamodzielnionym wychowankom placówek opiekuńczo wychowawczych 

udzielone na zasadach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na zasadach ustawy  

o pomocy społecznej: 

 

 

 

 

W 2019 r. wychowankowie instytucjonalnej pieczy zastępczej korzystali z pomocy pracowników Sekcji 

świadczeń ds. pieczy zastępczej. Wychowankowie uzyskali pomoc przy sporządzaniu programu usamodzielnień, 

pracownicy analizowali programy i sporządzali ich weryfikację. Zostało sporządzonych 26 Indywidualnych 

Programów Usamodzielnień i ich  weryfikacji dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i wychowanków, 

którzy otrzymują pomoc na podstawie przepisów o pomocy społecznej. Dodatkowo w trakcie roku modyfikowano 

Indywidualne Programy Usamodzielnień oraz dokonywano oceny końcowej procesu usamodzielnienia. 

 

 

 Liczba świadczeń Wysokość 

wypłaconego 

świadczenia 

 

 

 

 

 

Rok 

2019 

 

 

 

 

Forma 

zabezpie

czenia 

Pomoc finansowa 

na kontynuowanie 

nauki 

133 69 473 

Pomoc finansowa 

na usamodzielnienie 

14 86 739 

Pomoc finansowa 

na 

zagospodarowanie 

13 22 665 

RAZEM 160 178 877 
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Świadczenia dla usamodzielnionych wychowanków placówek w 2018 r. i 2019 r. 

 

Instytucjonalna piecza zastępcza 

   Pogotowie Opiekuńcze w Gorzowie Wlkp. 

a) Grupa interwencyjna – 20 miejsc 

b) Grupa socjalizacyjna – 10 miejsc 

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce w 2019 r. wynosiły – 

8 479,57 zł. 

Stan wychowanków przebywających w placówce na dzień 31.12.2019 r. –  26 osób 

Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 

a) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 14 miejsc 

b) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 14 miejsc 

c) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 14 miejsc  

W ramach Centrum funkcjonują mieszkania usamodzielnień (17 miejsc) i mieszkanie dla młodocianej 

matki z dzieckiem (1 miejsce dla matki z dzieckiem). 

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach  

w Gorzowie Wlkp.  w 2019 r. wynosiły:  

    - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 ul. Puszkina 2– 5 247,00 zł,  

    - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 ul. Kazimierza Wielkiego 42a – 5 323,00 zł,  

    - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 ul. Kazimierza Wielkiego 42b  – 5 685,00  zł.  
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Stan wychowanków przebywających w placówkach na dzień 31.12.2019 r. – 42 osoby 

 

 Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego 

Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego znajdują się 2 takie placówki: 

- Rodzinny Dom Dziecka przy Fundacji im. Janusza Korczaka w Marwicach z siedzibą  

w Gorzowie Wlkp. ul. Krzemowa 14 - 8 miejsc  

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce w 2019 r. wynosiły – 2 885,00 zł 

Stan wychowanków przebywających w placówce na dzień 31.12.2019  r. – 8. 

-  Rodzinny Dom Dziecka z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 - 8 miejsc 

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce w 2019 r. wynosiły -   2 613,87 zł. 

Stan wychowanków przebywających w placówce na dzień 31.12.2019 r. –  8 

Sekcja świadczeń ds. pieczy zastępczej wystawiła 59 skierowań do placówek opiekuńczo- wychowawczych.  

 

Wystawione skierowania w 2019 r. 

 

 

Skierowania
59

Pogotowie Opiekuńcze
38

Placówki typu rodzinnego
2

Centrum Opieki nad 
Dzieckiem i Rodziną 

19
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Napływ/odpływ dzieci – instytucjonalna piecza zastępcza. 

 

Placówki typu 

socjalizacyjnego  

i interwencyjnego 

na terenie miasta 

Liczba przyjęć Liczba  opuszczeń 

2018 r. 2019 r. 2018 r. 2019 r. 

28 50 18 44 

Placówki typu 

rodzinnego 

8 2 6 3 

RAZEM 36 52 24 47 

 

Powody opuszczenia instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2019 r.: 

- powrót do rodziny naturalnej -   8 

- przysposobienie – 2 

- umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej – 3 

- umieszczenie w instytucjonalnej pieczy zastępczej - 18 

- usamodzielnienie się - 16 

Z danych tych wynika, iż jedynie 10 dzieci opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą trafiło  

do rodziny (reintegracje i przysposobienia). Aż 21 osób opuszczając daną placówkę i tak pozostawało w innych 

formach pieczy zastępczej. Dodatkowo skala przyjęć dzieci do placówek diametralnie wzrosła w porównaniu  

do roku ubiegłego. Wiąże się to między innymi z brakiem wolnych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej.  

Porozumienia  

Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego 

opiekę i wychowanie w rodzinnej pieczy zastępczej: 

W mieście Gorzowie Wlkp., w 2019 roku przebywało łącznie 40 dzieci, które przed umieszczeniem  

w rodzinie zastępczej zamieszkiwały w innych powiatach.  Zostało zawartych 5 nowych porozumień. Natomiast  

w rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów przebywało w 2019 roku 46 dzieci pochodzących z naszego 

miasta. Powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania rodzin zastępczych zawarły porozumienia  

(9 nowych porozumień) w sprawie ponoszenia wydatków przez Miasto Gorzów Wlkp. Koszt utrzymania dzieci 

umieszczonych na terenie innych powiatów w roku 2019 wyniósł  460 824,55 zł.  
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Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego 

opiekę i wychowanie w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

 

W Pogotowiu Opiekuńczym w Gorzowie Wielkopolskim w 2019 roku przebywało  

13 dzieci z terenu innych powiatów. Z powiatami, z których pochodziły dzieci zawarto  

8 porozumień, w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę  

i wychowanie w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz wystawiono 5 not księgowych.  

W placówce opiekuńczo – wychowawczym typu rodzinnego prowadzonym przez Fundację im. Janusza 

Korczaka w Marwicach przebywało jedno dziecko z innego powiatu. 

PODPISANE 
POROZUMIENIA, 
COMIESIĘCZNE 

NOTY 
KSIĘGOWE I 
DYSPOZYCJE 
PRZELEWÓW
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W placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i rodzinnego oraz  

w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej na terenie obcych powiatów przebywało łącznie 7 dzieci 

pochodzących z naszego miasta. Powiaty prowadzące placówki zawarły porozumienia w sprawie ponoszenia 

wydatków przez Miasto Gorzów Wielkopolski. Koszt ich utrzymania w roku 2019 wyniósł  406 605,71 zł. 

 

Zapewnienie pieczy zastępczej dla dzieci

 

 

 

 

W porównaniu do roku 2018 umieszczeń dzieci w pieczy zastępczej było więcej  

(rok 2018: rodzinna piecza – 46, instytucjonalne – 36; łącznie 82).  

• 24 w spokrewnionych rodzinach zastępczych

• 27 w niezawodowych rodzinach zastępczych

• 15 w zwodowych rodzinach zastępczych i RDD

• w tym 11 w wyniku interwencyjnego odbioru
dziecka,

• i 5 dzieci odebranych bezpośrednio ze szpitala
po urodzeniu.

66 
w rodzinnej pieczy 

zastępczej

• 32 w Pogotowiu Opiekuńczym

• 18 w Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

• 2 w placówkach typu rodzinnego

• w tym 7 w wyniku interwencyjnego odbioru
dziecka.

52 
w instytucjonalnej 
pieczy zastępczej

ŁĄCZNIE 

118 
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W znacznym stopniu wzrosła też skala interwencyjnego odbioru dziecka – w 2018 r. odbyły się  

4 interwencje, w wyniku których 6 dzieci zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, w roku 2019  

– 18 dzieci - czyli 3 razy więcej. Takie umieszczania wiążą się z koniecznością natychmiastowego znalezienie 

pieczy zastępczej dla dziecka. 

 

Odpłatność rodziców biologicznych 

Sekcja świadczeń ds. pieczy zastępczej wszczęła z urzędu postępowania administracyjne, w wyniku 

czego zostało wydanych 158 decyzji odstępujących od ustalenia opłaty, 21 decyzji ustalających odpłatność,  

4 decyzje rozkładające należność na raty, 2 decyzje umarzające oraz 2 decyzje odmawiające rozłożenia na raty.  

W wyniku prowadzonych postępowań w roku 2019 wyegzekwowano należność w łącznej kwocie 

26 616,36 zł. 

 

Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych 

 

 

DZIECKO 
PRZEBYWAJĄCE 
PONAD ROK W 

PIECZY ZASTĘPCZEJ

USTALENIE 
POTRZEB DZIECKA

USTALENIE 
MOŻLIWOŚCI 

ZAROBKOWYCH I 
MAJĄTKOWYCH 

RODZICA 
BIOLOGICZNEGO

PISMO DO RODZICA 
BIOLOGICZNEGO  

DOT. 
DOBROWOLNYCH 

ALIMENTÓW  

BRAK ZGODY 
RODZICA 

BIOLOGICZNEGO

POZEW ZŁOŻONY DO 
SĄDU PRZEZ GCPR

ZGODA RODZICA 
BIOLOGICZNEGO 

I  PŁACENIE 
DOBROWOLNYCH 

ALIMENTÓW
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W roku 2019 Sekcja złożyła 46 pozwów do sądu o zasądzenie alimentów na 49 dzieci. Zostało 

orzeczonych 22 wyroków zasądzających alimenty, a w 4 sprawach Sąd oddalił powództwo.   

Na dzień 31.12.2019 r. na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego przebywało  

126 niepełnoletnich dzieci umieszczonych ponad rok w rodzinnej pieczy zastępczej, z tego 96 rodziców 

biologicznych posiada zasądzone alimenty (pozwy złożone przez GCPR, rodziny zastępcze oraz alimenty 

zasądzone jeszcze przed umieszczeniem w pieczy zastępczej), w stosunku do 31 dzieci pozwy złożone przez 

GCPR nie zostały jeszcze rozpatrzone, dodatkowo 46 rodziców biologicznych płaci dobrowolne alimenty 

(zobowiązania złożone także w wyniku prowadzonej przez Sekcję procedury związanej z ustaleniem odpłatności  

za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz procedury ustalenia alimentów). Dodatkowo należy zaznaczyć,  

iż wśród tych dzieci 22 rodziców biologicznych nie żyje, a 23 ojców jest nieustalonych. W stosunku do pozostałych 

prowadzona jest pokazana wyżej procedura. 

 

Zawieranie umów zlecenie 

W 2019 r. Sekcja w tym zakresie podjęła następujące czynności: 

a) zawarcie 10 umów z rodzinami pomocowymi, dzięki temu zapewniono opiekę dla 17 dzieci (dla 

porównania w 2018 r. zawarto 12 umów w celu zapewnienia opieki dla 22 dzieci). Wszystkim 

rodzinom pomocowym Sekcja ustaliła i wypłaciła świadczenia na dzieci (na utrzymanie dziecka, 

dodatek wychowawczy oraz dodatek z tytułu niepełnosprawności). 

b) zawarcie 6 umów zlecenie dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy 

pracach gospodarskich. 

c) zawarcie 2 umów na prowadzenie zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej – były  

to kolejne umowy z tymi rodzinami, 

d) zawarcie 1 umowy na prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia 

rodzinnego – była to kolejna umowa z tą rodziną. 

 

Uczestnictwo w zespołach dotyczących dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej 

pieczy zastępczej 

Pracownicy Sekcji świadczeń ds. pieczy zastępczej w trakcie 2019 roku byli członkami następujących zespołów: 

a. zespołów dotyczących oceny zasadności pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych  

– 14 zespołów dla 24 dzieci, 

b. zespołów dotyczących okresowej oceny zasadności pobytu dzieci umieszczonych  

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 33 zespołów dla 143 dzieci, 
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c. zespołów dotyczących oceny rodzin zastępczych – 14 zespołów dla 56 dzieci, 

d. zespołów kwalifikujących kandydatów na rodziny zastępcze do szkolenia - 2 zespoły - 28 kandydatów 

e. zespołów kwalifikacyjnych rodziny zastępcze po ukończonym szkoleniu – 1 zespół – 11 rodzin. 

Łącznie pracownicy Sekcji uczestniczyli w 2019 r. w 64 zespołach, podczas których omówiono sytuację 167 

dzieci i 95 rodzin zastępczych. 

 

III. WNIOSKI I POTRZEBY 

 

1. Dodatkowe zatrudnienie asystenta rodziny, koordynatora, psychologa i pedagoga w celu zapewnienia 

wsparcia rodzinom, 

2. Kontynuowanie współpracy międzysektorowej  w realizacji zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, 

3. Intensywna praca systemowa z rodzinami, w których zdiagnozowano problemy opiekuńczo- 

wychowawcze w celu zapobiegania działaniom interwencyjnym, 

4. Zwiększenie budżetu w ramach realizacji zadań związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci 

przebywających na terenie innych powiatów w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej  (w większości 

przypadków na ustanowienie tych rodzin GCPR nie ma wpływu – dotyczy to rodzin, które są spokrewnione 

z dzieckiem), 

5. Zwiększenie liczby rodzin zawodowych, w tym głównie pełniących funkcję pogotowia rodzinnego  

i rodzinny dom dziecka, 

6. Dofinansowanie kampanii społecznych promujących rodzicielstwo zastępcze, 

7. Zmiana siedziby Działu Pomocy Środowiskowej i Zespołu ds. pieczy zastępczej w celu stworzenia 

odpowiednich warunków pracy, 

8. Podnoszenie kwalifikacji - szkolenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników 

administracyjnych. 

 
 
 
 
Sporządziły: 
Anna Sadzik 
Ewa Kowalska - Waleniak 
Magdalena Michałowska 
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INFORMACJA 

WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  

URZĘDU MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO  

W ROKU 2019 
 
 

 
Realizacja zadań w minionym roku przebiegała w oparciu o obowiązujące regulacje prawne 

z jednoczesnym uwzględnieniem zasadniczych kierunków i zadań ustalonych przez Wojewodę 
Lubuskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa w wytycznych do działania w zakresie obrony 
cywilnej i zarządzania kryzysowego w roku 2019 oraz Wytycznych Prezydenta – Szefa Obrony 
Cywilnej Miasta do działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w roku 2019. 

Do najważniejszych zadań realizowanych w mieście w roku 2019 zaliczyć należy:  
 

 obsługę zdarzeń kryzysowych występujących na terenie miasta; 
 udział w ćwiczeniach wojewódzkich w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń 

i Alarmowania; 
 szkolenie obronne członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i kadry 

kierowniczej UM oraz przedstawicieli miejskich spółek; 
 prowadzenie kontroli w placówkach oświatowych w zakresie realizacji zadań obrony 

cywilnej; 
 konserwację i utrzymanie systemu alarmowania miasta; 
 konserwację i utrzymanie sprawności monitoringu wizyjnego miasta; 
 współuczestniczenie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie 

ciągłości procesu kierowania, zarządzania i obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych; 
 realizację zadań związanych ze zwalczaniem meszek i komarów w granicach 

administracyjnych miasta; 
 przeprowadzenie konserwacji sprzętu znajdującego się na wyposażeniu magazynu 

przeciwpowodziowego i magazynu obrony cywilnej urzędu miasta. 
 aktualizację Miejskiego Planu Obrony Cywilnej; 
 aktualizację Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego; 

Zadania roczne, zawarte w Wytycznych Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta 
zostały zrealizowane na poziomie zapewniającym prawidłowe wykonywanie zadań w zakresie 
spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 
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Wydział wspierał działania służb ratowniczych miasta w zabezpieczeniu finansowym 
i materiałowo – technicznym poprzez udzielenie dotacji finansowych i rzeczowych: 

 
 

Lp. 
 

Podmiot otrzymujący 
 

Rodzaj dotacji 
 

Kwota/wartość 
 

Cel/przekazane rzeczy 

1. Komenda Miejska PSP finansowa 3 500,00 zł - wydatki bieżące 

2. Komenda Miejska PSP rzeczowa 2 627,78 zł 

- opaski odblaskowe do kwalifikacji 
osób poszkodowanych, 
- maskotki dla dzieci poszkodowanych 
w zdarzeniach kryzysowych 

3. Komenda Miejska Policji finansowa 10 000,00 zł 
- ponadnormatywne służby 
prewencyjne 

4. Komenda Miejska Policji finansowa 65 000,00 zł - zakup radiowozu oznakowanego 

5. Komenda Miejska Policji rzeczowa 3 700,08 zł 

- 2 urządzenia do mierzenia stanu 
trzeźwości Alcoblow 
- maskotki dla dzieci poszkodowanych 
w zdarzeniach kryzysowych 

6. 
Ochotnicza Straż Pożarna 
„Siedlice” 

finansowa 40 000,00 zł 

- pokrycie opłat za zużytą energię 
elektryczną i ogrzewanie gazowe 
- remont dachu obiektu zajmowanego 
przez OSP 

 
Systematycznie usprawniano i ujednolicano wykonawstwo zadań, kładąc główny nacisk na 

aktualizację dokumentacji obrony cywilnej Miasta na czas pokoju, zagrożenia i wojny, 
uaktualnieniu Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego, aktualizację kart realizacji zadań 
zakładów pracy oraz właściwe przechowywanie i konserwację sprzętu przeciwpowodziowego 
i obrony cywilnej w miejskich magazynach.  

Od terminach 21 marca – 20 maja oraz 21 września – 20 listopada prowadzony był 
monitoring rozwoju populacji meszek i komarów. W dniach 24 kwietnia i 30 października 2019 r. 
przeprowadzono opryski przeciw meszkom i komarom. 

W dniach 11 – 13 września 2019 r. wydział zorganizował i przeprowadził szkolenie członów 
Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i kadry kierowniczej Urzędu Miasta oraz 
przedstawicieli miejskich spółek z tematyki związanej z przygotowaniem służb, inspekcji, straży 
oraz jednostek administracji publicznej do działań w podwyższonych stanach gotowości 
obronnych państwa. 

Wydział w roku 2019 uczestniczył w następujących ćwiczeniach i zdarzeniach: 
1) w dniu 17 stycznia 2019 r. wydział brał udział w ewakuacji budynku głównego Urzędu Miasta, 

gdzie symulowano przypadek podłożenia ładunku wybuchowego; 
2) w dniu 5 marca 2019 r. komisja Szefa OC Kraju kontrolowała województwo lubuskie oraz 

miasto Gorzów Wlkp., na temat „Przygotowania  FOC i ratowników do prowadzenia działań 
ratowniczych”; 

3) w dniu 7 marca. 6 czerwca i 7 listopada 2019 r Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń 
i Alarmowania; 

4) w dniach 5 czerwca i 6 grudnia 2019 r. odbyły się posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku, których tematami przewodnimi było, pierwszego „Przygotowanie do sezonu 
wakacyjnego”, drugiego „Przygotowanie do sezonu zimowego służb, inspekcji i straży”; 

5) we wrześniu 2019 r. dokonano wybrakowania sprzętu w magazynach miejskich Urzędu 
Miasta; 

6) w październiku 2019 r. przeprowadzono konserwację sprzętu obrony cywilnej i sprzętu 
przeciwpowodziowego w magazynach przeciwpowodziowym i obrony cywilnej miasta; 

7) w dniu 3 grudniu 2019 r. zamontowano syrenę alarmową na osiedlu Europejskim przy ul. 
Londyńska 7a, z uwagi na dotychczasowy brak pokrycia terenu tego osiedla przez sygnał 
syren alarmowych; 

8) w dniu 10 grudnia 2019 r. doszło do pożaru w budynku dawnego hotelu „Metalowiec” przy 
ul. Złotego Smoka w Gorzowie Wlkp.; 

9) systematycznie dokonywano napraw i konserwacji miejskiego systemu monitoringu 
wizyjnego, przeznaczając na ten cel kwotę 4 000,00 zł. 
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Ochrona przeciwpowodziowa:  

 W dniach 11 i 12 kwietnia oraz 18 października 2019 r. przeprowadzony został rekonesans 
przeciwpowodziowy w granicach administracyjnych miasta. 

 W roku 2019 na infrastrukturze przeciwpowodziowej miasta wykonano następujące prace: 
- w okresie od 27 czerwca do 31 października 2019 r. przeprowadzono konserwację rowów 
melioracji szczegółowych w Gorzowie Wielkopolskim polegającą na koszeniu skarp i dna 
rowów, usuwaniu porostów drzew i krzewów wraz z odmulaniem i oczyszczaniem przepustów 
rurowych. Konserwacją objęto 28 901 mb rowów. 
- w listopadzie 2019 r. przebudowano przepust P1 na rowie R-W-2 w ciągu ulicy Warzywnej 
w celu dostosowania go do przyjmowania zwiększonej ilości wód opadowych z ulicy Dobrej. 
W tym samym czasie rozpoczęto procedurę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na 
przebudowę urządzenia wodnego (rowu R-W-2), poprzez wymianę trzech kolejnych 
przepustów na ww. rowie, wykonanych z rur betonowych o średnicy 60 cm, na przepusty 
o zwiększonej średnicy, wykonane z rur stalowych ocynkowanych, spiralnie karbowanych, 
w celu dostosowania przekrojów poprzecznych przepustów oraz spadku podłużnego 
do zwiększonego dopływu wód opadowych i roztopowych. Inwestycja realizowana będzie 
w II kwartale 2020 r. 

 W ramach bieżącego utrzymania kanałów i rowów, Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Transportu Publicznego w 2019 roku wykonał następujące prace: 
- Kanał Mazowiecki – usunięcie namułów, oczyszczenie z namułów przepustu rurowego, 

wykoszenie roślinności ze skarp; 
- Rów boczny „A” – usunięcie namułów, wykoszenie roślinności ze skarp; 
- Rów przy ul. Warszawskiej - usuniecie namułów, wykoszenie roślinności ze skarp, 

wybranie nieczystości z kanału i jego skarp; 
- Rów przy ul. Wawrzyniaka - usuniecie namułów, wykoszenie roślinności ze skarp, 

wybranie nieczystości z kanału i jego skarp; 
- Zbiornik retencyjny „Zawarcie” - wykoszenie roślinności ze skarp, wybranie nieczystości 

ze skarp; 
- Rów przy ul. Ryskiej – wykoszenie roślinności ze skarp i dna, wybranie nieczystości ze 

skarp i dna rowu; 
- Zbiornik retencyjny przy ul. Małyszyńskiej – usunięcie namułów z dna zbiornika, usunięcie 

roślinności z dna zbiornika, ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących 
się w zbiorniku i na jego skarpach; 

- Wykonano czyszczenie 29 separatorów na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 
w Gorzowie Wlkp.; 

- Realizowano prace utrzymaniowe rzeki Kłodawki oraz Kanału Srebrnego oraz na bieżąco 
kontrolowano stan czystości w/w cieków. Zakres prac utrzymaniowych obejmował 
również usuwanie śmieci oraz innych odpadów z koryta rzeki, usuwanie zatorów z koryta 
rzeki, koszenie roślinności na skarpach rzeki, usuwanie wiatrowałów i wiatrołomów 
utrudniających swobodny przepływ wód, jednokrotne hakowanie powyżej 60 % roślin 
korzeniących się w dnie rzeki na odcinku od mostu w ul. Owocowej na odcinku 65 m 
w górę rzeki, stały monitoring rzeki w okresie zimowym oraz w razie konieczności 
usuwanie zatorów lodowych; 
 

 Wydział brał udział w 9 wieloszczeblowych treningach łączności w radiotelefonicznej sieci 
ostrzegania i zarządzania Wojewody Lubuskiego; 

 Przedstawiciele Wydziału uczestniczyli w 15 ewakuacjach (dzieci i młodzieży), z budynków 
oświatowych na terenie miasta, w których udział wzięło 469 dzieci z 5 placówek 
przedszkolnych i 1.648 uczniów z 10 szkół podstawowych i ponadpodstawowych; 

 Wydział włączony był we współorganizację „VII Konferencji Młodzieży”, w zakresie której 
odpowiadał za scenariusz i przygotowanie części praktycznej rzeczonej konferencji 
poświęconej dynamicznej symulacji akcji ratunkowej polegającej na uwolnieniu osób 
poszkodowanych z pojazdu podczas zdarzenia drogowego; 

 Przedstawiciele wydziału brali udział w posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego poświęconych sytuacji rozwoju epizootii afrykańskiego pomoru świń; 

 W ramach głośnych prób systemu alarmowania przeprowadzono 4 głośne i 16 cichych prób 
syren alarmowych; 



4 
 

 Aktualnie na terenie miasta zamontowanych jest 30 syren alarmowych, wyposażonych 
w RUW-4000 wszystkie uruchamiane drogą radiową. W całym systemie, cyklicznie 
prowadzone są konserwacje, przeglądy, pomiary elektryczne i naprawy bieżące; 

 W zakładach pracy, na potrzeby własne zakładów, utworzonych jest 25 formacji obrony 
cywilnej o łącznym stanie osobowym 298 osób; 

 W ramach działalności nadzorczo – kontrolnej, Wydział przeprowadził 5 kontroli 
w placówkach oświatowych na terenie Miasta w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej. 

Przydzielone Wydziałowi w roku 2019 środki finansowe pozwoliły na: 
 wykonanie i montaż tablic informacyjnych „Miasto objęte monitoringiem wizyjnym”; 
 zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego (nagrzewnice elektryczne, 

przedłużacze bębnowe, kamizelki i taśmy ostrzegawcze); 
 konserwację i naprawy oraz opłatę za energię elektryczną i dzierżawę połaci dachowych 

systemu ostrzegania i alarmowania miasta; 
 wykonanie ograniczonego monitoringu i oprysków na meszki i komary; 
 wymianę 30 szt. urządzeń włączających syreny alarmowe z RUW-3000 na RUW-4000; 
 montaż syreny alarmowej na osiedlu Europejskim; 
 przegląd i konserwację monitoringu wizyjnego miasta; 
 przegląd i konserwację sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym i obrony cywilnej; 
 zabezpieczenie logistyczne szkoleń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

i kadry kierowniczej Urzędu Miasta oraz przedstawicieli miejskich spółek. 
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INFORMACJA 

WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA URZĘDU MIASTA 

Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

MIASTA W ROKU 2019 
 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. przeprowadzono odstrzał redukcyjny dzików 
stanowiących szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych 
oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. W ramach 
podpisanych umów z terenu miasta Gorzowa Wlkp. odstrzelono 125 szt. dzików. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 43 400, 00 zł brutto.  

Zestawienie danych z 2017 r, 2018 r. i 2019 r. 

 Ilość odłowionych dzików Koszt zadania 

2017 11 sztuk 5 364,00 zł 

2018 29 sztuk 16 051,50 zł 

2019 125 sztuk 43 400,00 zł 

 

W celu realizacji postanowień Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 
2032 miasto Gorzów Wielkopolski od 2014 r. realizuje w cyklach rocznych Program usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

Program jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwianie poprzez 
składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pozwoli na to, 
iż realizacja ww. zadania spełni założenia określone w Programie usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2016-2032 oraz Programie 
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 

Na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp. w roku 2019” w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski 
program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Miasto uzyskało 
dofinansowanie w kwocie 103.451,58 zł pochodzące ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (35%) oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (65 %). 

W ramach zadania usunięto 191,577 ton wyrobów zawierających azbest. Działaniami 
projektu objęto 30 nieruchomości należących do osób fizycznych i 5 nieruchomości należących 
do różnych podmiotów (w tym m.in. terenu Miasta, Spółdzielni Inwalidów „WARTA” oraz innych 
podmiotów). Zadanie obejmowało demontaż wyrobów zawierających azbest, ich 
zabezpieczenie, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia lub zabezpieczenie, 
załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych na składowisku 
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. przy 
ul. Małyszyńskiej 180. Poprzez realizację Zadania, Miasto osiągnęło efekt rzeczowy i ekologiczny 
określony jako masa odpadów zawierających azbest unieszkodliwionych lub zabezpieczonych 
wynosząca 191,577 ton. 

Zestawienie danych z 2017 r., 2018 r. i 2019 r. 
 Ilość usuniętego azbestu Koszt zadania Źródło dofinansowania 

2017 50,88 Mg; 32 967,65 zł Dotacja WFOŚiGW+ NFOŚiGW 

2018 129,118 Mg; 64 401,48 zł Dotacja NFOŚiGW 

2019 191,577 Mg. 103 451,58 zł Dotacja WFOŚiGW + NFOŚiGW 
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W ramach realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego w 2019 r., w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. przeprowadzono konserwację rowów melioracji 
szczegółowych w Gorzowie Wielkopolskim polegającą na koszeniu skarp i dna rowów, usuwaniu 
porostów drzew i krzewów wraz z odmulaniem i oczyszczaniem przepustów rurowych. W ramach 
ww. prac oczyszczono 29 255 m.b. rowów (w tym odmulono 11 367 m.b.). Koszt zadania wyniósł 
120 000,00 zł. 

 

Ponadto przebudowano przepust P1 na rowie R-W-2 w ciągu ulicy Warzywnej w celu 
dostosowania go do przyjmowania zwiększonej ilości wód opadowych z ulicy Dobrej. Koszt 
zadania wyniósł 65 294,60 zł. 

 

W tym samym czasie rozpoczęto procedurę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na 
przebudowę urządzenia wodnego (rowu R-W-2), poprzez wymianę trzech kolejnych przepustów 
na ww. rowie, wykonanych z rur betonowych o średnicy 60 cm, na przepusty o zwiększonej 
średnicy, wykonane z rur stalowych ocynkowanych, spiralnie karbowanych, w celu dostosowania 
przekrojów poprzecznych przepustów oraz spadku podłużnego do zwiększonego dopływu wód 
opadowych i roztopowych. Inwestycja realizowana będzie w II kwartale 2020 r. 

Zestawienie danych z 2017 r., 2018 r. i 2019 r. 

 Długość oczyszczonych rowów Koszt zadania 

2017 29 081 m.b. 104 100,00 zł 

2018 27 437 m.b. 92 278,53 zł 

2019 29 255 m.b. 120 000,00 zł 
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INFORMACJA 

WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I TRANSPORTU PUBLICZNEGO 

URZĘDU MIASTA 

Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA O PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

MIASTA W ROKU 2019 
 
 

Informacja dot. poniesionych wydatków przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu 
Publicznego na zabezpieczenie przeciwpowodziowe  

w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
 

Lp. Rodzaj wykonanych robót 
Kwota  
brutto 

1. Konserwacja Kanału Mazowieckiego, rowów, zbiorników  94 956,00 

2. Utrzymanie rzeki Kłodawki wraz z utrzymaniem zbiorników wodnych 153 551,55 

3. Czyszczenie separatorów  129 851,75 

4. Utrzymanie przepompowni melioracyjnej ‘’ZAWARCIE’’ 22 615,41 

5. Konserwacja zbiornika retencyjnego przy ul. Małyszyńskiej 109 000,00 

RAZEM  509 974,71 
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INFORMACJA 

Z REALIZACJI  ZADAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

MIASTA W ROKU 2019 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAKRES DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych - Straż Miejska wykonuje 
zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa 
miejscowego. 

W trakcie wykonywania czynności służbowych strażnicy miejscy mają prawo do: 
1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków 

oddziaływania wychowawczego, 
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości, 
3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej 
jednostki Policji, 

4) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby: 

 w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod 
groźbą kary, 

 w związku z ujęciem osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie 
dla życia lub zdrowia ludzkiego,  

5) dokonywania sprawdzenia prewencyjnego osoby: 

 w związku z doprowadzaniem osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich 
zamieszkania, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której 
czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia 
lub zdrowia ludzkiego,  

6) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie 
przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, 

7) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, 
oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie 
określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, 

8) usuwania pojazdów w przypadku: 

 pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny 
sposób zagraża bezpieczeństwu, 

 pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym 
dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej , 

 pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że 
zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela, 

 gdy jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje  na to, że nie 
jest używany, może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela lub posiadacza. 

KOMENDANT 

STRAŻY MIEJSKIEJ 

W GORZOWIE WLKP. 
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9) unieruchamiania pojazdu przez blokowanie kół w  przypadku pozostawienia go w miejscu, 
gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia ruchu lub nie zagraża bezpieczeństwu,  

10) wydawania poleceń, 
11) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych, 
12) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, 

prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji 
społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach 
określonych w ustawie o Policji, 

13) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń 
w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania 
zadań oraz w celu: 

 utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, 

 przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych, 

 ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; 
14) stosowania środków przymusu bezpośredniego w sytuacjach i na zasadach określonych 

w Ustawie o Strażach Gminnych; 
15) kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym 

upoważnieniem Prezydenta Miasta; 
16) zapobiegania i ujawniania naruszeń prawa wynikających z Ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z Uchwałą Rady Miasta 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gorzowa Wlkp.  

17) kontroli przestrzegania przepisów dotyczących palenia wyrobów tytoniowych 
w miejscach niedozwolonych oraz przestrzegania warunków sprzedaży wyrobów 
tytoniowych; 

18) zapobiegania i ujawniania przypadków spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych 
oraz kontrola przestrzegania warunków handlu alkoholem przez sprzedających. 

Przepisy Ustawy o Strażach Gminnych ograniczają kompetencje straży gminnych do 
działania na terenach i w obiektach publicznych. Uprawnienia do działania w innych miejscach 
muszą wynikać wprost z przepisów ustaw. Np. taką sytuację przewiduje  art. 379 Ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r. o ochronie środowiska, dający prawo strażnikom miejskim po uzyskaniu 
upoważnienia od Prezydenta Miasta wstępu na teren nieruchomości w celu wykonania czynności 
kontrolnych, w określonych sprawach z zakresu ochrony środowiska. 

W przypadku stwierdzenia braku umocowania prawnego do załatwienia sprawy przez 
strażników miejskich, jest ona przekazywana wg właściwości odpowiednim podmiotom lub 
służbom. Takie sytuacje mają miejsce np. w przypadku ujawnionych i ujętych przez strażników 
sprawców przestępstw, których postępowania przygotowawcze prowadzone są przez Policję po 
przekazaniu jej sprawców i zabezpieczonych dowodów rzeczowych. 

2. SIŁY I ŚRODKI STRAŻY MIEJSKIEJ W GORZOWIE WLKP. 
 

Stan osobowy Straży Miejskiej w Gorzowie Wlkp. na dzień 31.12.2019 r. przedstawia 
poniższa tabela. 
 

Stanowiska w straży 
gminnej(miejskiej)  

Liczba etatów na poszczególnych stanowiskach 

Pełny etat 3/4 etatu 1/2 etatu 1/4 etatu Inny wymiar etatu 

komendant 1 - - - - 

zastępca komendanta 1 - - - - 

naczelnik - - - - - 

zastępca naczelnika - - - - - 

kierownik - - - - - 

zastępca kierownika - - - - - 

starszy inspektor 2 - - - - 

inspektor  - - - - 

młodszy inspektor - - - - - 

starszy specjalista - - - - - 

specjalista 1 - - - - 
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Stanowiska w straży 
gminnej(miejskiej)  

Liczba etatów na poszczególnych stanowiskach 

Pełny etat 3/4 etatu 1/2 etatu 1/4 etatu Inny wymiar etatu 

młodszy specjalista 1 - - - - 

starszy strażnik 1 - - - - 

strażnik 1 - - - - 

młodszy strażnik 4 - - - - 

aplikant 2 - - - - 

Razem strażnicy 14 - - - - 

stanowiska urzędnicze 2 - - - - 

stanowiska pomocnicze i 
obsługi 

- - - - - 

Liczba etatów ogółem 16 - - - - 

 
W 2019 r. odeszło ze służby pięciu strażników (jeden  na emeryturę, czterech 

zrezygnowało z pracy). Stan kadrowy został uzupełniony poprzez przyjęcie czterech 
strażników. Na dzień 31 grudnia 2019 r. poza 3 wakatami odnotowano 1 długotrwałą absencję 
spowodowaną urlopem rodzicielskim.  
 
3. EFEKTY PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ W GORZOWIE WLKP. 
 

 Strażnicy Miejscy w Gorzowie Wlkp. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 
2019r. wykonali łącznie 2204 służby patrolowo – obchodowe w systemie dwuzmianowym. 
Średnio codziennie na dobę, odnotowano ponad 6 służb (6,3). To jest o 281 służb mniej niż 
w roku 2018 kiedy to odbyli 2485 służb. W tym czasie przeprowadzili łącznie 9068 czynności 
służbowe, z których w 6276 przypadkach zastosowano środki oddziaływania prawnego (wnioski 
o ukaranie do sądu, mandaty, pouczenia).  

Ilości wykonanych czynności służbowych i zastosowanych środków oddziaływania 
prawnego w latach 2019, 2018 i 2017. 

 

Na 6276 zastosowane środki oddziaływania prawnego składają się:  
900 – mandatów karnych, 
71 – wniosków o ukaranie do Sądu, 
5287 – pouczeń, 
18 – inny sposób zakończenia sprawy 
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Szczegółowy rozkład zastosowanych środków oddziaływania prawnego w 2019r. 

 

Ilość zastosowanych środków oddziaływania prawnego w 2019r. w porównaniu do 2018r. 
i 2017r. w rozbiciu na kategorie wykroczeń. 

Lp. Rodzaj wykroczeń zawartych w: 

Razem środki oddziaływania prawnego 

2019r. 2018r. 2017r. 

1 Ustawie – Kodeks wykroczeń: 4314 4707 5402 

a) 
wykroczenia przeciwko porządkowi 
i spokojowi publicznemu 

140 203 321 

b) 
wykroczenia przeciwko instytucjom 
państwowym, samorządowym i 
społecznym 

6 4 13 

c) 
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 
osób i mienia 

272 316 367 

d) 
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i 
porządkowi w komunikacji 

2783 2503 3034 

e) wykroczenia przeciwko osobie 0 0 3 

f) wykroczenia przeciwko zdrowiu 226 303 258 

g) 
wykroczenia przeciwko obyczajności 
publicznej 

187 363 295 

h) 
wykroczenia przeciwko urządzeniom 
użytku publicznego 

700 1015 1110 

i) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe 0 0 1 

2. 
ustawie o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

1372 1676 1231 

3. 
ustawie o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i 
wyrobów tytoniowych 

134 129 147 

4. 
ustawie o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach 

194 193 207 

5. ustawie o ochronie zwierząt 12 7 7 

6. ustawie o odpadach 156 256 167 

7. Ustawa-Prawo ochrony środowiska 0 0 0 

8. ustawie – Prawo wodne 0 0 1 

9. Ustawie o ochronie przyrody 0 0 0 

10. 
ustawie o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji 

82 141 103 

11. 
ustawie o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym 

1 0 2 

12. 
Innych - ustawa o ochronie zdrowia 
zwierząt 

11 4 6 

13. Ustawie – Kodeks Wyborczy 0 1 0 

OGÓŁEM 6276 7117 7273 
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 Z innych efektów warto zwrócić uwagę na ujawnienie przez strażników 1 osoby 
poszukiwanej oraz 7 sprawców przestępstw, którzy zostali przekazani Policji. Przykładowe 
ujęcia: 
1. J. Bartnicki, J.  Wierzbicka, Ł.  Adamczewski  w dniu 11.01.2019r. o godz. 12.10 na 

ul. Śląskiej 31 na klatce schodowej w czasie interwencji z nietrzeźwym mężczyzną ujawnili 
przy nim narkotyki w postaci (marihuany). Zatrzymany został  przekazany patrolowi Policji. 

2. P. Turek, A. Wiśniewski w dniu 17.04.2019 r. około godz.17.30 na nabrzeżu rzeki Warty na 
bulwarze ujawnili mężczyznę, który posiadał narkotyki w postaci marihuany. Sprawcę 
doprowadzono do KMP. 

3. J. Bartnicki  K. Kołowrocki dn. 06.08.2019 r. o godz. 14.30 na ul. Przemysłowej 17A na klatce 
schodowej zatrzymali mężczyznę posiadającego przy sobie substancję psychotropowe w 
postaci suszu. Doprowadzony i przekazany KMP G-ów. 

4. P. Turek A. Wiśniewski w dn.11.09.2019 r. o godz. 7.30 na ul. Dzieci Wrzesińskich 8 
zatrzymali mężczyznę, który z ogrodzonego placu budowy dokonał kradzieży studzienki 
kanalizacyjnej wraz z żeliwną pokrywą. Przekazany przybyłemu na miejsce patrolowi policji. 

5. A. Wiśniewski wraz z sierż. Danielem Krzesińskim z WRD KMP w dniu 07.11.2019 r. około 
godz.11.00 zatrzymali obywatela Bułgarii usiłującego wprowadzić w obieg w kantorze 
w TESCO na ul. Słowiańskiej fałszywą walutę euro. 

6. M. Apryszko T. Ufir w dniu 16.12.2019 r. około godz. 11.10 w Gorzowie Wlkp. na 
ul. Górczyńskiej na parkingu Tesco zatrzymali mężczyznę, który sprzedawał żywe karpie 
pakując do reklamówek foliowych czym naruszył art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt. Sprawca znęcania nad zwierzętami przekazany policji. 

 
Pozostałe wyniki działania straży w roku 2019 w porównaniu do roku 2018 i 2017 

Lp. Pozostałe wyniki działania 2019 2018 2017 

1 
Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia 
do blokowania kół 

64 238 203 

2 Wydane dyspozycje usunięcia pojazdów, w tym: 89 55 24 

 

a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. 
– Prawo o ruchu drogowym 

52 49 22 

b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. 
– Prawo o ruchu drogowym 

37 6 2 

 - pojazdy usunięte z drogi 29 6 2 

 - zastosowanie procedury wynikającej z art. 130a ust. 2a 8 0 0 

3 pojazdy odnalezione 0 0 0 

4 
osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca 
zamieszkania 

24 59 63 

5 ujawnione przestępstwa 7 4 6 

6 osoby ujęte i przekazane Policji 8 14 14 

7 
zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub 
innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego 
takim zdarzeniem 

46 72 127 

8 chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności 
publicznej 

3 2 2 

9 konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych 
lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy 

449 417 364 

10 
kontrola osobista, przeglądanie zawartości  podręcznych 
bagaży osoby 

23 38 23 

11 Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące: 3760 4150 4511 

 a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju, 153 228 287 

 b) zagrożeń w ruchu drogowym, 1912 1965 2033 

 c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 418 554 447 

 d) zagrożeń życia i zdrowia, 118 142 191 

 e) zagrożeń pożarowych (katastrofy), 0 1 1 

 f) awarii technicznych, 15 21 40 

 g) zwierząt 103 144 154 

 Pozostałe zgłoszenia: 1041 1095 1358 
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4. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GORZOWA WLKP. 

Zapewnienie przestrzegania obowiązków w zakresie czystości i porządku w mieście to 
priorytet działań Straży Miejskiej. Realizacja tego obowiązku odbywa się poprzez podejmowanie 
działań w wielu różnych zagadnieniach problemowych, które strażnicy realizują podczas każdej 
służby w terenie. Do najważniejszych zadań strażników w zakresie utrzymania czystości i 
porządku jest reakcja na nieprawidłowości w zakresie: Handlu w miejscach do tego nie 
wyznaczonych lub bez wymaganego zezwolenia, ujawnianie martwych zwierząt, ujawnianie 
ogłoszeń oraz ogłoszeń umieszczanych w miejscach publicznych bez zgody właścicieli, reakcja 
na zaśmiecanie, zanieczyszczanie miejsc publicznych, w tym przez psy, a także bezprawne 

magazynowanie odpadów, usuwanie wraków - pojazdów bez 
tablic rejestracyjnych albo których stan wskazuje że nie są 
używane. W analizowanym okresie – w 2019 r. podjęto łącznie 
1234 czynności związane z realizacją wyżej wymienionych 
zagadnień dotyczących utrzymania czystości i porządku, 
w trakcie których za popełnione wykroczenia, na sprawców 
nałożono 88 mandatów karnych oraz skierowano 14 wniosków 
o ukaranie do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. 

 

4.1. Zanieczyszczenie terenów publicznych 

W ocenianym okresie, strażnicy przeprowadzili łącznie 745 interwencji dotyczących 
zaśmiecania miejsc publicznych, wyciągając wobec sprawców konsekwencje prawne 
w postaci skierowania 9 wniosków o ukaranie do Sądu oraz nałożenie 47 mandatów karnych 
Tego rodzaju wykroczenia  zagrażają  środowisku naturalnemu jak też wpływają na obniżenie 
estetyki.  

Przykładowe interwencje: 

 styczeń 2019 r. zaśmiecenie terenu rejon pętli tramwajowej ul. Walczaka. Po interwencji 
strażników śmieci zostały niezwłocznie uprzątnięte. 

                                                                                 

 

 styczeń 2019 r. dzikie wysypisko na ul. Wyszyńskiego. Straż Miejska została 
poinformowana o zanieczyszczeniu terenu na ul. Wyszyńskiego przy posesji nr 111. Po 
przybyciu na miejsce strażnicy zastali stertę śmieci, między którymi były: butelki po olejach 
samochodowych, płynach eksploatacyjnych, opakowania po częściach samochodowych, 
zużyte części oraz elementy pojazdów, a także worki z innymi odpadami. W wyniku działań 
funkcjonariuszy udało się ustalić właściciela śmieci. Okazał się nim właściciel jednego 
z gorzowskich warsztatów samochodowych. W trakcie wyjaśniania sprawy okazało się 
również, że „przedsiębiorczy mechanik” nie był w stanie udokumentować legalnego, 
pozbywania się odpadów powstałych w swoim warsztacie. Nie posiadał złożonej deklaracji 
na wywóz śmieci, ani żadnych innych dokumentów potwierdzających fakt zgodnego 
z aktualnie istniejącym prawem pozbywania się odpadów. Za popełnione wykroczenie 
został ukarany wysokim mandatem karnym oraz zobowiązany do uprzątnięcia terenu 
i złożenia deklaracji na wywóz odpadów. 
 

Rysunek 1 Zaśmiecony teren ul. Walczaka 

 

Rysunek 2 Teren uprzątnięty po interwencji strażników 
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 luty 2019 r. zanieczyszczony teren na Górczynie (ul. Sosabowskiego – Starzyńskiego). 

Zgłoszenie również dotyczy powalonego drzewa, które również znajduje się w pasie drogi. 
W wyniku interwencji strażników SM Górczyn uporządkował teren. 

               

 

 marzec 2019 r. zanieczyszczenie terenu działki nr 456 mieszczącej się przy 
ul. Puszkina w Gorzowie Wlkp. i będącej w zasobach Enea operator sp. z o.o. 
Po interwencji strażników, właściciel uporządkował działkę. 

               
 

 

 

 

 

Rysunek 3 Dzikie wysypisko ul. Wyszyńskiego 

Rysunek 4 Zanieczyszczona działka 
ul. Sosabowskiego – Starzyńskiego. 

 

Rysunek 5 Teren uprzątnięty po interwencji strażników. 

 

Rysunek 6 Zanieczyszczony teren ul. Puszkina. Rysunek 7 Działka uprzątnięta po interwencji 
strażników 
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 maj 2019 ul. Jana Pawła II 108-110 zaśmiecenie terenu na tyłach budynku. Sprawca 
ustalony, ukarany mandatem karnym i zobowiązany do usunięcia śmieci. 

              
 

 
 
 lipiec 2019 r. rejon garaży dzikie wysypisko ul. Niemcewicza. Sprawcę ustalono, ukarano 

mandatem karnym i zobowiązano do uprzątnięcia terenu. 

              

 
 sierpień 2019 r. ul. Jedwabnicza nielegalne wysypisko śmieci. Sprawca ustalony - ukarany 

mandatem karnym w wysokości 500zł z art. 145 KW. I zobowiązany do uprzątnięcia śmieci. 

           

 

4.2. Umieszczanie w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych plakatów, 
napisów, ogłoszeń, rysunków. 

Istotnym elementem mającym wpływ na pogorszenie estetyki miasta jest umieszczanie 
w miejscach do tego nieprzeznaczonych i bez zgody właścicieli nieruchomości plakatów, 
ogłoszeń, napisów. W opisywanym okresie strażnicy miejscy podejmowali w 78 przypadkach 
interwencje wobec sprawców tego rodzaju wykroczeń wyciągając wobec nich konsekwencje 
prawne w postaci skierowania 3 wniosków o ukaranie do Sądu oraz nałożenie 10 mandatów 
karnych. Poniżej przykładowe interwencje: 

Rysunek 8 Zaśmiecony teren ul. Jana Pawła II 108-110. 
Rysunek 9 Teren uprzątnięty po interwencji 
strażników. 
 

Rysunek 10 Teren garaży uprzątnięty po interwencji 
strażników. 

 

Rysunek 11 Dzikie wysypisko garaże ul. Niemcewicza. 

Rysunek 12 Dzikie wysypiska ul. Jedwabnicza. 
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 marzec 2019 r. ul. Kosynierów Gdyńskich przystanek MZK rozwieszanie ulotek 
reklamowych „Tanie Usługi Ogrodnicze” art. 63a KW - sprawca ustalony - ukarany MK 100 
zł zobowiązany do usunięcia ulotek. 

 kwiecień 2019 r. ten sam sprawca na przystankach komunikacji miejskiej na 
ul. Estkowskiego i ul. Okulickiego rozwiesił ulotki reklamowe o tej samej treści jak wyżej. 
Straż Miejska skierowała wniosek o ukaranie do Sądu. W dniu 18 czerwca 2019 r. Sąd 
Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wyrokiem nakazowym za popełnienie wyżej wymienionego 
wykroczenia, wymierzył sprawcy karę jednego miesiąca ograniczenia wolności, polegającą 
na wykonywaniu nieodpłatnej, dozorowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin 
w stosunku miesięcznym. Wyrok ten został podtrzymany w rozprawie apelacyjnej przez 
Sąd Okręgowy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 maj 2019 r. centrum miasta między innymi ul. Chrobrego, Drzymały kilkadziesiąt 
rozklejonych ulotek reklamujących pożyczki – sprawca mieszkaniec województwa 
opolskiego ustalony w wyniku przeprowadzonych czynności - ukarany mandatem karnym 
w wysokości 400 zł oraz zobowiązany do usunięcia ulotek. 

 

 

 maja 2019 r. około kilkadziesiąt ulotek rozwieszonych w rejonie Nowego Miasta 
reklamujących pożyczki bez poręczycieli. Sprawca ustalony mieszkanka województwa 
dolnośląskiego ukarana mandatem karnym w wysokości 300 zł z art. 63a KW. 

 

 

Rysunek 13 Ulotki rozklejone na przystanku MZK ul. Kos. Gdyńskich. 

 

Rysunek 14 Ulotka reklamująca pożyczki naklejona na słupie ul. Chrobrego. 

 

Rysunek 15 Ulotka reklamująca pożyczki naklejona na drzewie ul. Łokietka. 
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4.3. Nieprzestrzeganie czystości w obrębie nieruchomości. 
 

Innymi istotnymi elementami w zakresie 
porządku, na które strażnicy reagowali 
podczas codziennej służby, to interwencje 
wobec właścicieli bądź  administratorów 
nieruchomości przeznaczonych do użytku 
publicznego lub wspólnego, którzy nie 
wywiązywali się z takich obowiązków jak: 
sprzątanie chodników przylegających do 
nieruchomości, zapewnienie porządku 
w miejscu składowania odpadów.  

 

 

 

Fotografie obok ilustrują przykładowe 
przypadki nieprzestrzegania czystości w 
obrębie nieruchomości poprzez nie 
zapewnienie porządku w miejscu 
składowania odpadów. 

W 2019 r. w 282 przypadkach 
stwierdzonych nieprawidłowości wzywano 
zarządców do wywiązywania się z 
obowiązków nałożonych przepisami prawa. 
Na sprawców wykroczeń określonych w 
art. 117 KW oraz w art. 174 ust. 3 i art. 177 
Ustawy o odpadach nałożono 4 mandaty 
karne oraz skierowano 6 wniosków o 
ukaranie do Sądu. 

 

 lutego 2019 r. parking Biedronka ul. Olimpijska. zabrudzony teren. Po interwencji 
strażników pouczeniu kierownika sklepu teren uprzątnięto. 

           

 

 
 
 
 
 
 

Rysunek 16 Zaśmiecony teren w rejonie sklepu 
„Biedronka” ul. Olimpijska. 

Rysunek 17 Teren  sklepu „Biedronka” ul. Olimpijska 
uprzątnięty po interwencji strażników. 
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4.4. Przestrzeganie przepisów przez właścicieli psów. 
 

 
 

 
Wyprowadzanie psa bez smyczy i kagańca na tereny przeznaczone do użytku publicznego 

oraz nie sprzątanie odchodów po psach w miejscach publicznych, to najczęściej popełniane 
wykroczenia przez ich właścicieli. W 2019 r. strażnicy ujawnili 418 wykroczeń tego rodzaju. 
W stosunku do sprawców zastosowano środki oddziaływania prawnego. 73 osoby ukarano 
mandatami karnymi oraz skierowano 7 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego. W staraniu 
o porządek strażnicy nie poprzestali na stosowaniu środków represji. Podjęli również działania 
prewencyjne, edukacyjno – profilaktyczne mające na celu poszerzenie poziomu wiedzy 
dotyczącej obowiązków właścicieli psów, zarówno wśród dorosłych jak i dzieci, między innymi 
poprzez prowadzenie zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie miasta Gorzowa Wlkp., jak 
i prowadzenie spotkań organizowanych podczas wakacji. 
 
5. UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY, ZABEZPIECZENIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH 

Innym istotnym zadaniem Straży Miejskiej poza utrzymaniem czystości i porządku jest 
utrzymanie w należytym stanie elementów infrastruktury oraz ujawnianie i zabezpieczanie miejsc 
niebezpiecznych. Czynności w tym zakresie są traktowane przez strażników priorytetowo, 
z uwagi na fakt, że poza wpływem  na estetykę  i poprawę możliwości korzystania przez 
mieszkańców z urządzeń użytku publicznego,  mają one przede wszystkim bezpośredni wpływ 
na bezpieczeństwo Gorzowian, poprzez zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych, które 
potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców naszego miasta. 

W 2019 r. strażnicy podjęli łącznie 368 interwencji dotyczących utrzymania 
infrastruktury miejskiej. W tym 73 interwencje dotyczyły zabezpieczenia miejsc 
niebezpiecznych. 

Poniżej przykładowe ilustracje zabezpieczonych miejsc niebezpiecznych. 

 luty 2019 r. uszkodzona skrzynka należąca do firmy Multimedia. Lokalizacja: Gorzów Wlkp. 
ul. Batalionu Zośka. 

 

         

Rysunek 18 Oś. Piaski przykład interwencji straży wobec 

właściciela psa nieprzestrzegającego przepisów.  

 

Rysunek 19 Uszkodzona skrzynka ul. Batalionów Zośka Rysunek 20 Naprawiona skrzynka po interwencji strażników. 
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 luty 2019 r. w pasie drogowym Oś. Górczyn - ul. Sosabowskiego – Starzyńskiego) 
uszkodzona betonowa pokrywa od studzienki 

         
 
 
 

 

 kwiecień 2019 r., wystające  pręty metalowych Oś. Staszica ul. Marcinkowskiego. 

          

 

 listopad 2019 r., braku pokrywy studni ul. Mazowiecka, droga gruntowa przy wale 
między ulicą Spokojną a Bracką. 

      
 

Rysunek 21 Uszkodzona pokrywa studzienki Rysunek 22 Naprawiona pokrywa studzienki po interwencji 
straży 

Rysunek 13 Wystające pręty ul. Marcinkowskiego Rysunek 24 Zagrożenie usunięte po interwencji 
strażników 

Rysunek 25 Brak pokrywy studni ul. Mazowiecka Rysunek 26 Uzupełniony właz studni po interwencji 
strażników 
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6. OCHRONA ŚRODOWISKA SPALANIE WYPALANIE ODPADÓW 
 

Kolejnym zadaniem traktowanym priorytetowo przez Straż 
Miejską jest ochrona środowiska. W ramach posiadanych 
kompetencji i uprawnień w sezonie zimowym i jesienno – 
zimowym strażnicy dokonują kontroli palenia w piecach 
grzewczych pod kątem ujawnienia spalania odpadów. 

Kontrolami objęte są zarówno posesje prywatne jak 
i nieruchomości na terenie których prowadzona jest działalność 
gospodarcza. Uzupełnieniem planowanych działań kontrolnych 
są działania interwencyjne związane z bieżącymi zgłoszeniami 
mieszkańców. W 2019 r. strażnicy przeprowadzili łącznie 343 
czynności dotyczących spalania odpadów. W trakcie realizacji 
zadań kontrolnych ujawnili 23 sprawców, którzy zostali ukarani 
mandatami karnymi, na dwóch sporządzono wnioski o ukaranie 
do Sądu Rejonowego. Najczęściej spalanymi odpadami były 
elementy mebli. Poza ujawnianiem sprawców wykroczeń, 
przeprowadzane kontrole oddziałują też prewencyjnie, 
zapobiegając w przyszłości spalaniu odpadów w piecach 
grzewczych 

Poza kontrolami palenia w piecach grzewczych, strażnicy 
reagowali także na przypadki spalania odpadów w innych 
miejscach. Fotografia obok ilustruje przykład interwencji z lutego 
2019 r. kiedy strażnicy w trakcie  kontroli w jednym 
z gorzowskich warsztatów wulkanizacyjnych ujawnili spalanie 
zużytego oleju w piecu typu „koza”. Kontrolę przeprowadzono po 
wytypowaniu obiektu, z komina którego wydobywał się gęsty dym, 
„zatruwający” powietrze niemal na całym osiedlu. Właściciel 
zakładu został ukarany wysokim mandatem karnym. 

 

 

 

 

 

 styczeń 2019 r. wypalanie gałęzi błonie ul. Fabryczna sprawca ukarany mandatem karnym 
z art. 191 Ustawy o odpadach. 

         
 

 

Rysunek 27 Piec w którym spalano zużyty olej 

Rysunek 28 Błonie ul. Fabryczna wypalanie gałęzi. 

 

Rysunek 29 Interwencja strażników . 



21 
 

7. ZAPOBIEGANIE SPOŻYWANIA ALKOHOLU WBREW ZAKAZOM I ZAKŁÓCENIA 
SPOKOJU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH 

Jednym z najważniejszych zadań Straży Miejskiej jest 
zapobieganie naruszeniom dotyczącym usiłowania i spożywania 
alkoholu. Obowiązujące przepisy prawne zakazują usiłowania 
i spożywania alkoholu w miejscach publicznych, poza miejscami do 
tego wyznaczonymi. Nie dopuszczenie do występowania tego 
zjawiska jest istotne, gdyż często następstwami spożywania alkoholu 
są zakłócenia porządku publicznego, wybryki chuligańskie, czy też 
dewastacje mienia dokonywane przez osoby nietrzeźwe. W 2019 r. 
strażnicy miejscy ujawnili 1531 osób spożywających lub usiłujących 
spożyć alkohol w miejscu niedozwolonym, wobec których 
zastosowano środki oddziaływania prawnego. 225 osób ukarano 
mandatami karnymi wobec 11 skierowano wnioski o ukaranie do Sądu 
Rejonowego. Do miejsc gdzie najczęściej ujawniano tego typu 

wykroczenia  zaliczyć trzeba rejony szkół w godzinach wieczorowo- nocnych, parki, skwery, 
a także place zabaw dla dzieci. Ponadto strażnicy ujawnili 24 osoby w stanie nietrzeźwości, które 
przebywając w miejscach publicznych zagrażały swojemu życiu lub zdrowiu, bądź powodowały 
zgorszenie. Zostały one doprowadzone do miejsca zamieszkania lub Ośrodka Pomocy Osobom 
Nietrzeźwym. 

W 2019 r. ujawniono na gorącym uczynku 65 sprawców zakłóceń spokoju publicznego 
(najczęściej będących w stanie nietrzeźwym) wobec których zastosowano środki oddziaływania 
prawnego. Duża ilość tego rodzaju wykroczeń wskazuje na to, że bardzo ważnym zadaniem jest 
niedopuszczenie do spożywania alkoholu w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych 
co będzie miało wpływ na zmniejszenie ilości innych wykroczeń popełnianych w stanie po użyciu 
alkoholu. 

8. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z BEZDOMNOŚCIĄ 

Strażnicy miejscy na stałe kontrolują około 
30 miejsc w których okresowo lub na stałe 
przebywają osoby bezdomne na terenie miasta 
poza podmiotami świadczącymi pomoc. 
W okresie zimowym miejsca te poddawane są 
systematycznej kontroli w celu niedopuszczenia 
do wyziębienia przebywających tam osób.  

 

 

 

W 2019 r. przeprowadzono 136 kontroli tych miejsc. Bezdomni najczęściej przebywają 
w niezabezpieczonych pustostanach, na terenie ogrodów działkowych, próbują też przetrwać 
zimę na klatkach schodowych, w altanach śmietnikowych, a także w miejskich toaletach.  

Poza działaniami w okresie jesienno – zimowym, ratującymi zdrowie i życie osób 
bezdomnych, przez cały rok strażnicy realizują patrole w centrum miasta mające na celu 
zapobieganie popełniania przez nich naruszeń prawa w postaci łamania zakazu spożywania 
alkoholu w miejscach publicznych, nieobyczajnych wybryków oraz zakłóceń porządku. 

9. USUWANIE POJAZDÓW Z DROGI. PROWADZENIE CZYNNOŚCI 
ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWIE PRZEPADKU POJAZDÓW NA RZECZ MIASTA 
GORZOWA WLKP. 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym uprawnia Straż Miejską do 
usuwania pojazdów z drogi. 

Rysunek 30 Czerwiec 2019 r. Miejsce przebywania bezdomnych pod schodami do nikąd” 
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Zgodnie z art. 50a pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd którego stan 
wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję 
na koszt właściciela lub posiadacza. Nadmienić należy, że pojazdy takie można usuwać tylko 
z dróg publicznych, stref zamieszkania oraz stref ruchu. W 2019 r. realizując zadania dotyczące 
poprawy porządku i estetyki na terenie miasta straż podjęła 234 interwencje związane 
z pojazdami zwyczajowo nazywanymi wrakami. W większości przypadków właściciele sami 
usuwali samochody, jednakże strażnicy usunęli 52 takie pojazdy. 

Ponadto wyżej cytowana ustawa uprawnia straż do usuwania pojazdów z drogi na koszt 
właściciela, których kierujący naruszyli przepisy ruchu określone w art. 130 a ust. 1 pkt 1,4 i 5. 
W opisywanym okresie strażnicy podjęli 37 interwencji usunięcia pojazdów na podstawie art. 
130a. W 29 przypadkach pojazdy zostały usunięte, natomiast w 8 odstąpiono od usunięcia po 
ustaniu przyczyny usunięcia. 

W zakresie usuniętych pojazdów Straż Miejska prowadzi także czynności administracyjne 
w sprawie przepadku pojazdów na rzecz miasta Gorzowa Wlkp. 

W imieniu Prezydenta Miasta prowadzimy czynności związane z reprezentowaniem Miasta 
Gorzowa Wlkp., przed Sądem i występowaniem z wnioskami o przepadek pojazdów usuniętych 
na podstawie art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym przez Straż Miejską, 
a także przez Policję, które nie zostały odebrane z parkingów strzeżonych przez właścicieli. 
Wniosek do Sądu składany jest po skompletowaniu materiałów po 3 miesiącach od dnia 
zabezpieczenia w przypadku, gdy nie jest on odebrany przez właściciela. W 2019 r. 
prowadzonych było 22 tego rodzaju postępowania, w tym 21 dotyczyło pojazdów usuniętych 
przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp i 1 usunięty przez Straż 
Miejską. 

Ponadto prowadzimy czynności w sprawie przepadku na rzecz gminy pojazdów usuniętych 
na podstawie art. 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym tj. pozostawionych na ulicach miasta 
bez tablic rejestracyjnych lub których wygląd wskazuje na to, że są nieużywane. Pojazdy te, 
nieodebrane na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia 
usunięcia, uznaję się za porzucone z zamiarem wyzbycia się i przechodzą na własność gminy 
z mocą ustawy. 

W 2019 r. w wyniku recyklingu 37 pojazdów, które uległy przepadkowi na rzecz miasta 
uzyskano kwotę 11050 zł. 

Poniżej przykłady związane z usunięciem pojazdów z ul. Walczaka, Pomorskiej i Chopina. 

          

 

Rysunek 31 Marzec 2019 r. ul. Walczaka 40 pojazd 
usunięty z drogi na podstawie art. 50a. 

 

Rysunek 32 Maj 2019 r. ul. Pomorska pojazd usunięty z 
drogi na podstawie art. 50a 
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10. PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH RZECZY ZNALEZIONYCH 

Obowiązek prowadzenia postepowań w sprawach rzeczy znalezionych nakłada na 
Prezydenta Miasta Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych. Prezydent 
powierzył realizację tego zadania Straży Miejskiej. 

Do zadań straży w ramach prowadzonych postępowań należy przyjmowanie rzeczy 
zagubionych i znalezionych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., w przypadku, gdy osoba, która 
rzecz znalazła nie wie, kto jest jej właścicielem. Ponadto do zadań  należy: poszukiwanie 
właścicieli zaginionych rzeczy oraz wydawanie znalezionych rzeczy. Znalazca może żądać 
znaleźnego w wysokości 10% wartości rzeczy. W przypadku, gdy mimo poszukiwania nie udało 
się znaleźć właściciela rzeczy, znalazca po upływie 2 lat staje się jej właścicielem. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Straży Miejskiej znajdowało się 162 pozycje rzeczy 
znalezionych oraz wartości pieniężnych. Wykaz tych przedmiotów oraz wykaz przedmiotów, 
których właściciele w 2019 r. zostali odnalezieni przedstawiają poniższe tabele. 

Rodzaje wszystkich przedmiotów znajdujących 
się w Biurze Rzeczy Znalezionych 

Ilość 
Przedmioty wydane 
właścicielom w 2019 

Ilość 

Telefon 54 Telefon 7 

Rower 21 Banknoty 1775,00 zł 

Torba z odzieżą 2 Laptop 2 

Odzież 2 Banknoty euro 240 

Kamera 2 Portfel z zawartością  8 

Wędka z kołowrotkiem 1 Nadajnik zdalnego sterowania 1 

Wózek dziecięcy 7 Reklamówka z odzieżą 1 

Taczka stalowa 1 Plecak 1 

Banknoty euro 1/250 Banknoty ukraińskie (hrywna) 750 

Odtwarzacz MP3/MP4 2 Rower 4 

Pilarka spalinowa 1 

 

Łom 2 

Drukarka 1 

Wiatrówka 1 

Torba podróżna 3 

DVD 2 

Zegarek 2 

Plecak 1 

Radioodtwarzacz 1 

Żelazko 1 

Mult-mixer 1 

Gaśnica 1 

Dokumenty 3 

Aparat fotograficzny 1 

Laptop 2 

Klucze 20 

Złoty łańcuszek 1 

Banknoty 11/ 2152zł 

Okulary 1 

Bransoletka 1 

Rysunek 33 Grudzień 2019 r. ul. Chopina pojazd 
usunięty z drogi na podstawie art. 50a . 
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Rodzaje wszystkich przedmiotów znajdujących 
się w Biurze Rzeczy Znalezionych 

Ilość 
Przedmioty wydane 
właścicielom w 2019 

Ilość 

Portfele  9 

Torebka 1 

Przyrząd do mierzenia 1 

Klapka od wlewu paliwa 1 

 

11. DZIAŁANIA EDUKACYJNO – PREWENCYJNE 
 
Jednym z zadań  Straży Miejskiej wynikającym z Ustawy o Strażach Gminnych jest 

inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw 
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. Poniżej przedstawione zostaną niektóre z tych 
działań przeprowadzonych przez Straż Miejską w Gorzowie Wlkp. w 2018 r. 

11.1. Bezpieczne ferie styczeń 2019 r. 

Strażnicy miejscy w czasie ferii zimowych prowadzili działania, które miały poprawić 

bezpieczeństwo dzieci. W trakcie spotkań z nimi w świetlicy Caritasu uczyli jak zachować się w 

sytuacjach zaczepiania przez osoby obce oraz zachęcali do poruszania się po zmroku na 

drogach z elementami odblaskowymi poprawiającymi bezpieczeństwo. Zwracali uwagę na 

zagrożenia wynikające z pory zimowej. W szczególności przestrzegali  przed korzystaniem 

z tafli lodowych na wodnych akwenach takie jak stawy i kanały. W trakcie codziennych patroli 

prowadzili wzmożone kontrole w miejscach szczególnie niebezpiecznych, w szczególności 

w rejonach ujścia rzek, kanałów, stawów, pomostów oraz miejsc, gdzie występują rysy 

i pęknięcia lodu.  

              

11.2. Spotkania w przedszkolach 

W dniach 19 – 27 marca 2019 r. strażnicy przeprowadzili zajęcia prewencyjno - edukacyjne 
w gorzowskich przedszkolach. Szczególny nacisk w trakcie przeprowadzanych spotkań został 
nakierowany na obszar związany z bezpieczeństwem na drodze i w jego najbliższym otoczeniu. 
W czasie spotkań strażnicy także omówili jak dzieci powinny zachowywać się w trakcie spaceru 
z psem, w szczególności w przypadku napotkania na swej drodze agresywnego zwierzęcia i jego 
nagłego ataku. Przedszkolaki przećwiczyły bezpieczną dla nich w razie ataku, postawę „żółwia”. 
Ponadto zostały zapoznane z niezwykle ważną kwestią - zachowania w stosunku do osób 
obcych, próbujących nawiązać z nimi kontakt, np. proponując podwiezienie samochodem do 
domu. Celem przedsięwzięcia było nabycie przez dzieci umiejętności bezpiecznych zachowań 
w wymienionych sytuacjach. Przedszkolaki zapoznane zostały z numerem telefonu alarmowego 
112. 

 

 

  

Rysunek 34 Styczeń 2019 r. spotkanie z dziećmi 
w świetlicy Caritasu. 

 

Rysunek 35 Styczeń 2019 r. kontrola akwenów 
wodnych w czasie ferii. 
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Zdjęcia ze spotkań. 

     

 

 

 

Rysunek 36 marzec 2019 r. spotkanie z dziećmi Przedszkola nr 29 przy ul. Szwoleżerów. 

Rysunek 37 marzec 2019 r. spotkanie z dziećmi Przedszkola 
Miejskie przy ul. Boh. Warszawy 

Rysunek 38 marzec 2019 r. spotkanie z dziećmi Przedszkole Miejskie nr 17 ul. Maczka. 

Rysunek 39 marzec 2019 r. spotkanie z dziećmi 
Przedszkole Miejskie nr 16 ul. Wiejska. 
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11.3. Festyn z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca 2019 r. Park Róż 

W czasie festynu funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili z dziećmi pogadanki na 
temat zasad bezpiecznego poruszania się rowerem po drodze publicznej. Dzieci zostały 
zapoznane z przepisami dotyczącymi obowiązkowego wyposażenia roweru oraz ze znakami dla 
rowerzystów. Podczas festynu za aktywny udział w pogadance wszyscy uczestnicy obdarowani 
zostali odblaskami. W zajęciach wzięło udział ponad 100 dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 40 marzec 2019 r. spotkanie z dziećmi Przedszkole Miejskie nr 30 ul. Taczaka. 

Rysunek 41 marzec 2019 r. spotkanie z dziećmi Przedszkole 
Miejskie nr 7 ul. Głowackiego 

Rysunek 42 marzec 2019 r. spotkanie z dziećmi Przedszkole  
Miejskie przy ul. Długosza. 

 

Rysunek 43 1 czerwca 2019 r. Festyn z okazji Dnia Dziecka. 
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11.4. VII Konferencja Młodzieży w Parku Siemiradzkiego 

W dniu 11 czerwca 2019r., w Gorzowie Wlkp., w Parku Siemiradzkiego odbyła się „VII 
Konferencja Młodzieży”. Podczas konferencji strażnicy promowali bezpieczne zachowania 
w trakcie korzystania z kąpielisk podczas wakacji. Ponadto zostały zaprezentowane 
konsekwencje wynikające z używania tytoniu oraz przedstawiono bezpieczną pozycję 
w sytuacji ataku agresywnego psa. W trakcie zostały wręczone ulotki o w/w tematyce w liczbie 
100 szt. 

 

 

11.5. Festyn edukacyjno – rekreacyjny „ Z nami bezpieczniej” 

W dniu 17 czerwca 2019 r., w Gorzowie Wlkp., na Placu Grunwaldzkim odbył się festyn 
edukacyjno – rekreacyjny ,,Z nami bezpieczniej”. W trakcie festynu promowane były bezpieczne 
zachowania w czasie korzystania z kąpielisk podczas wakacji oraz akcja sprzątaj po swoim psie. 
Ponadto strażnicy omówili zasady bezpiecznej kąpieli oraz konsekwencje jakie może ponieść 
nieodpowiedzialny opiekun czworonoga za pozostawienie nieczystości. Podczas imprezy 
uczestnikom wręczono ulotki i  odblaski o w/w tematyce w liczbie 100 szt.  

 

 

11.6. Spotkanie w Klubie Senior + 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 46 Spotkanie w Klubie Senior + 

Rysunek 44 „VII Konferencja Młodzieży” Park Siemiradzkiego. 

44 

Rysunek 45 Festyn edukacyjno – rekreacyjny „Z nami bezpiecznie” na Placu Grunwaldzkim 

44 
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W dniu 2 lipca 2019 r. w Gorzowie Wlkp., w Klubie Senior + znajdującym się 
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, strażnicy przeprowadzili prelekcje na temat 
„Bezpieczny Senior”. Promowane były: bezpieczeństwo seniora na ulicy, zapobieganie 
przemocy oraz omówienie metod wyłudzania pieniędzy „na wnuczka” oraz „na policjanta. 
W prelekcji udział wzięło kilkanaście osób. 

11.7. Warsztaty artystyczne dla dzieci „Jazda Coolturalna” 

W dniu 2 lipca 2019 r. w Gorzowie Wlkp., w Parku na „Kwadracie” odbyły się 
zorganizowane przez MCK, wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci ,,Jazda Coolturalna”. 
W czasie warsztatów strażnicy przeprowadzili prelekcje na temat ,,Bądź bezpieczny w czasie 
wakacji”. Promowane były bezpieczne poruszanie się rowerem po drogach, sposoby 
zachowywania się w przypadku zaatakowania przez psa oraz jak bezpiecznie wypoczywać nad 
wodą. Ponadto zostały zaprezentowane zasady bezpiecznej kąpieli oraz przyjmowanie 
bezpiecznej postawy wobec agresywnego psa. Podczas prelekcji dzieciom zostały wręczone 
odblaski na  odblaski oraz naklejki na rower w liczbie 50 szt. 

 

 

 

W dniach 17 i 31 lipca 2019 r. spotkania z dziećmi biorącymi udział w  półkoloniach 
w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym „Słowianka”.  Tematem spotkań były „bezpieczne 
wakacje”. W pogadankach poruszono jak zachować się wobec obcych, a także przy 
agresywnych zwierzętach oraz jak postępować prawidłowo z własnym psem. Strażnicy omówili 
znaki drogowe i bezpieczne zachowania na drodze. Dzieci z uwagą i zaangażowaniem 
uczestniczyły w zajęciach i odpowiadały na pytania. 
 

         
 
 

 

 

Rysunek 46 Warsztaty artystyczne dla 

dzieci „Jazda Coolturalna” 

Rysunek 15 Półkolonie na Słowiance 
spotkanie z dnia 17 lipca 2019 r. 

Rysunek 14 Półkolonie na Słowiance 
spotkanie z dnia 31 lipca 2019 r. 
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11.8. Festyn rowerowy z okazji „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu” 
 

W dniu 18 września 2019 r. w miasteczku 
rowerowym przy ul. Paderewskiego w ramach 
„Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu odbył się festyn rowerowy dla dzieci. 

W czasie imprezy strażnicy przeprowadzili 
pogadanki na temat zasad bezpiecznego poruszania 
się rowerem po drogach publicznych. 
 
 
 
 

 
 

Dzieci zostały zapoznane z przepisem 
dotyczącym obowiązkowego wyposażenia roweru 
oraz ze znakami dla rowerzystów. W asyście strażnika 
jeździły rowerami po drogach miasteczka. Podczas 
festynu za aktywny udział wszyscy uczestnicy zostali 
obdarowani gadżetami oraz odblaskami.  
 

 

 

 

 

Festyn w Parku Górczyńskim 

W dniu 19 września 2019 r., w Parku Górczyńskim odbył się  festyn w związku z realizacją 
zadania pn. „Jestem, myślę, segreguję – kampania edukacyjna Związku Celowego MG-6”. 
W czasie imprezy strażnicy przeprowadzili pogadanki na temat zasad bezpiecznego poruszania 
się rowerem po drogach publicznych oraz zapoznali uczestników z przepisem dotyczącym 
obowiązkowego wyposażenia roweru oraz ze znakami dla rowerzystów. Podczas festynu za 
aktywny udział wszyscy zostali obdarowani odblaskami. 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 16 Pogadanki z najmłodszymi podczas festynu rowerowego 

Rysunek 17 Przejazd rowerem drogami miasteczka w asyście strażnika 

Rysunek 51 Pogadanki z najmłodszymi podczas festynu 

rowerowego 

Rysunek 18 Festyn w Parku Górczyńskim 
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12. INNE ASPEKTY PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ 
 

12.1. Współpraca z Policją 

W 2019 r. strażnicy miejscy uczestniczyli 
w zabezpieczeniu 20 imprez i akcji policyjnych 
np. meczów żużlowych, obchodów uroczystości 
państwowych i religijnych, Święta Zmarłych, czy 
zabawy sylwestrowej dla gorzowian. W 
zabezpieczeniach tych strażnicy odbyli 84 służby. 
Ponadto stale prowadzona jest bieżąca wymiana 
informacji pomiędzy Strażą Miejską a Komendą 
Miejską Policji w Gorzowie Wlkp na temat 
występujących zagrożeń w celu efektywnej dyslokacji 
służb. 

W minionym roku wykonano 53 wspólne 
patrole Straży Miejskiej z funkcjonariuszami Policji, 
które zgodnie z ustaleniami miały na celu 

zminimalizowanie zagrożeń występujących na terenie miasta, jak również uzupełnienie 
wzajemnej wiedzy na temat problemów mieszkańców i próby ich rozwiązania. 

12.2. Udzielanie asyst przy komisyjnym otwarciu mieszkań 

Zgodnie z Ustawą o Ochronie praw lokatorów, zasobach lokalowych gminy i zmianie 
kodeksu postępowania cywilnego strażnicy miejscy mogą być wzywani do udzielenia asysty przy 
otwarciu mieszkania, jeżeli jest to spowodowane awarią mogącą stwarzać zagrożenie dla życia, 
zdrowia lub mienia. 

W ocenianym okresie strażnicy miejscy udzielili 3 asysty przy otwarciu mieszkań przez 
Administrację Domów Mieszkalnych na terenie Gorzowa Wlkp. 

12.3. Patrol cmentarza w okresie Dnia Wszystkich Świętych 
 

Gorzowscy strażnicy od 28 
października 2019 r. patrolowali cmentarz 
przy ul. Żwirowej. Patrole przyczyniły się do 
zwiększenia bezpieczeństwa osób 
przebywających na cmentarzu. W trakcie 
służby dbali o porządek na parkingach. 

Poza działaniami prewencyjnymi 
służyli pomocą, informując mieszkańców 
o możliwościach dojazdu na cmentarz oraz 
bieżących utrudnianiach. W dniu 
Wszystkich Świętych 1 listopada pełnili 
służbę wspólnie 
z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej 

Policji w Gorzowie Wlkp. 

12.4. Konwojowanie dokumentów i wartości pieniężnych 
 

 Strażnicy miejscy w ciągu roku wykonali 449 konwojów dokumentów i wartości pieniężnych 
pomiędzy obiektami Urzędu Miasta na terenie Gorzowa Wlkp. 
 
12.5. Doręczanie przesyłek na potrzeby Wydziału Komunikacji 

 
W 2019 r. strażnicy miejscy 301 razy doręczali przesyłki dla adresatów na potrzeby 

Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta. 

Rysunek 19 Wspólny patrol rowerowy straży 
miejskiej z funkcjonariuszem KMP 

Rysunek 20 Patrol cmentarza 
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12.6. Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach 
 

W 2019 r. strażnicy miejscy reprezentowali miasto wraz ze Sztandarem w Poczcie 
Sztandarowym w 14 Uroczystościach Miejskich i Państwowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac./Wyk: B. Romańczyk 
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 KOMENDA MIEJSKA POLICJI 

W GORZOWIE WLKP. 

ul. Wyszyńskiego 122 

66-400 Gorzów Wlkp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ 

PRZEZ KOMENDĘ MIEJSKĄ POLICJI W GORZOWIE WLKP. 

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 

PUBLICZNEGO 

NA TERENIE MIASTA GORZOWA WLKP. W ROKU 2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gorzów Wielkopolski, 2020 rok 
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POZIOM PRZESTĘPCZOŚCI NA TERENIE MIASTA GORZOWA WLKP. 

1.1 Przestępczość ogółem  

W 2019 roku na terenie miasta Gorzowa Wlkp. wskaźnik dynamiki przestępczości wzrósł 
w stosunku do roku poprzedniego, głównie za sprawą większej liczby stwierdzonych przestępstw 
kryminalnych. Jedynie w zakresie przestępstw gospodarczych zanotowano spadek o 7 punktów 
procentowych. 

 

W 2019r. w Gorzowie Wlkp. ujawniono 5103 przestępstw. Policjanci odnotowali wzrost 
o 429 czyny przestępcze w stosunku do roku poprzedniego, przy jednoczesnym wzroście 
wykrywalności z 68 % w roku 2018 do 69 % w roku 2019.  

W ogólnej liczbie przestępstw stwierdzonych ich poszczególne kategorie w 2019 r. 
kształtowały się następująco:  

 przestępstwa kryminalne – 3969 czynów  

 przestępstwa w 7 kategoriach –1763 czynów 

PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓŁEM

 
 

W kategorii przestepstw kryminalnych stwierdzono, w porównaniu z rokiem poprzednim  
o 428 przestępstw więcej, z czego wykryto blisko 66,3 %. 

PRZESTEPCZOŚĆ KRYMINALNA 

 

1.2 Przestępstwa najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa. 

W 2019r. w Gorzowie Wlkp. w 7 wybranych kategoriach przestępstw, tj. kradzieży, kradzieży  
z włamaniem, bójkach i pobiciach, rozbojach, kradzieży samochodów, uszkodzeń mienia   
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Dynamika przestępczości w Gorzowie Wlkp.
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i uszczerbku na zdrowiu stwierdzono 1763 przestępstw w przedmiotowych kategoriach,  
czyli o 277 więcej. 

PRZESTEPCZOŚĆ W WYBRANYCH 7 KATEGORIACH 

 

Największy spadek przestępczości na terenie miasta stwierdzono w kategorii 
przestępczości przeciwko mieniu i kradzieży samochodów. Pozostałe kategorie przestępstw 
takich jak kradzieże i kradzieże z włamaniem w stosunku do lat ubiegłych utrzymują tendencję 
wzrostową. 

 

       

       

1.3. Wykrywalność przestępstw oraz wskaźniki zagrożenia przestępczością 
w Gorzowie Wlkp. 

Niezmiernie ważnym obszarem działań Policji jest ściganie i wykrywanie sprawców 
przestępstw. Poziom wykrywalności w 7 podstawowych kategoriach kryminalnych w roku 2019 
na terenie Gorzowa Wlkp. wyniósł 39,9%. Zarówno w przypadku przestępstw kryminalnych, jak 
i tych najbardziej uciążliwych społecznie poziom wykrywalności na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 
był na podobnym poziomie co ten na terenie powiatu. W kategorii przestępstw przeciwko mieniu, 
na które składają się między innymi czyny takie jak kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, 
oszustwo, uszkodzenie mienia, poziom wykrywalności w poszczególnych kategoriach 
przestępstw w 2019 r. kształtował się następująco: 
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Biorąc pod uwagę wskaźnik zagrożenia przestępczością na 100 tyś. mieszkańców, 
w województwie lubuskim oraz w Gorzowie Wlkp. zagrożenie to kształtuje się na umiarkowanym 
poziomie.  

      

1.4. Przestępczość narkotykowa 

Jednym z zadań gorzowskiej Policji jest ujawnianie i zwalczanie przestępczości 
narkotykowej, której stwierdzenie następuje tylko w wyniku naszych działań. W 2019 roku 
w Gorzowie Wlkp. wykryto 397 postępowań o przestępstwa narkotykowe. Stwierdzono 404 czyny  
w tej kategorii, a podczas wykonywanych czynności łącznie zabezpieczono na terenie miasta 
następujące narkotyki: 

69,20%

70,38%

72,60%

73,80%

KMP Gorzów Miasto
Gorzów

Lubuskie Polska

Przestępstwa ogółem

66,30%

67,40%

65,70%

66,50%

KMP Gorzów Miasto
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Lubuskie Polska

Przestępstwa kryminalne 

40,6%
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ogółem kryminalne 7 kategorii

Wskaźnik zagrożenia przestępczością 
w województwie lubuskim

3104

1746

799

ogółem kryminalne 7 kategorii

Wskaźnik zagrożenia 
przestępczością w Gorzowie Wlkp.
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Zabezpieczona substancja Waga/ilość 

Marihuana w kilogramach 11343,55 g 

Amfetamina w gramach 2793,07 g 

Ecstasy w szt. 567 szt. 

Kokaina w gramach 40,59 g 

Ilość upraw konopi 6 sztuk 

Rośliny konopi  190 sztuk 

Heroina w gramach 107,8 g 

Haszysz w gramach 41,3 g 

Metaamfetamina w gramach 4,4 g 

LSD 14 

MDPV 64,1 g 

KLONOZEPAM  0,34 G 

MEFEDRON 105,53 G 

4MEC 13,2 g 

5 Fluoro ADB 109,6 g 

NOWE SUBSTANCJE PSYCHOALTYWNE 11,86 g 

 

1.5. Zabezpieczone i odzyskane mienie 

Do istotnych obszarów efektywności pracy Policji zalicza się odzyskiwanie utraconego mienia 
w wyniku popełnionych przestępstw. W całym 2019 roku gorzowskiej Policji udało się odzyskać 
mienie pochodzące z przestępstw i zwrócić je osobom  pokrzywdzonym na łączną sumę 4 mln 
832.391 złotych. Nie bez znaczenia pozostaje również wysoki poziom skuteczności gorzowskiej 
jednostki na tle innych komend w województwie lubuskim w pozbawianiu osób podejrzanych 
korzyści majątkowych pochodzących z przestępstw, w wyniku stosowania tymczasowego 
zajęcia mienia. W 2019 roku zajęto mienie na łączną kwotę ponad 2 mln 105.293 złotych, 
pozbawiając w ten sposób przestępców majątku, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego 
wykonania przyszłej kary. 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

straty 83 531 500 18 552 608 15 633 361 20 530 097 25 523 330 

odzysk 2 451 128 3 155 916 1 067 491 1 804 69 4 832 391 

zabezpieczenie 1 550 166 512 817 797 156 718 820 2 105 293 

 

2. ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE 

MIASTA GORZOWA WLKP. 

W 2019 roku na terenie Gorzowa Wlkp. odnotowano 39 wypadków drogowych, 4 ofiary 
śmiertelne, 40 osób rannych oraz 2124 kolizje drogowe. W porównaniu do analogicznego okresu 
ubiegłego roku nastąpił spadek liczby wypadków drogowych o 8, wzrost ofiar śmiertelnych  
o 3, spadek osób rannych o 11 oraz wzrost kolizji drogowych o 3. 

W odniesieniu do rejonu pozostałych gmin powiatu gorzowskiego liczba wypadków 
zaistniałych na terenie miasta jest niższa i mniej tragiczna w skutkach, o czym świadczy mniejsza 
liczba zabitych oraz rannych. 

 
wypadki ofiary śmiertelne ranni kolizje 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Gorzów Wlkp. 56 47 39 3 1 4 65 51 40 2460 2121 2124 

Rejon gmin 44 39 44 10 5 13 73 56 51 919 766 706 
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Ogółem 100 86 83 13 6 17 138 107 91 3379 2887 2830 

2.1. Zdarzenia drogowe i ich skutki na ulicach Gorzowa Wlkp. 
 

Na terenie Gorzowa Wlkp. w 2019 roku najwięcej zdarzeń drogowych miało miejsce  
na ulicach: Walczaka, Wyszyńskiego, Myśliborska, Matejki, Gorczyńskiej. W minionym roku na 
terenie miasta odnotowano 4 wypadki ze skutkiem śmiertelnym, tj. na ul Walczaka, Myśliborskiej, 
Marcinkowskiego i Widok.  

ulice 
wypadki ofiary śmiertelne ranni kolizje 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Walczaka 2 2 9 0 0 1 2 2 10 106 119 127 

Myśliborska 2 2 2 0 0 1 2 2 1 86 105 112 

Podmiejska 1 1 1 0 0 0 2 1 2 79 63 73 

Górczyńska 5 2 2 0 0 0 6 4 2 55 75 75 

Warszawska 0 0 1 0 0 0 0 0 1 39 51 55 

Wyszyńskiego 3 3 3 0 0 0 3 3 3 97 89 98 

Piłsudskiego 2 3 0 0 0 0 2 3 0 78 75 70 

Słowiańska 1 1 0 0 0 0 1 1 0 63 65 72 

Kos. Gd. 3 1 0 0 0 0 4 1 0 47 47 58 

Kasprzaka 1 2 0 0 1 0 2 2 0 68 83 75 

Grobla 0 2 1 0 0 0 0 4 1 36 43 46 

Matejki 3 2 2 0 0 0 3 2 2 40 34 44 

 

2.2.  Zdarzenia drogowe i ich skutki z udziałem niechronionych uczestników ruchu 
drogowego na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

 
W 2019 roku  na terenie Gorzowa Wlkp. zanotowano spadek zdarzeń drogowych 

z udziałem pieszych. Niestety nastąpił znaczący wzrost ofiar śmiertelnych, w minionym roku 
na ulicach Gorzowa Wlkp. śmierć poniosły 4 osoby piesze. Natomiast na uwagę zasługuje fakt,  
iż nastąpił duży spadek wypadków z udziałem rowerzystów.  

Piesi i rowerzyści są pod szczególnym nadzorem. W ramach poprawy bezpieczeństwa 
tych uczestników ruchu drogowego realizowane są różnego rodzaju działania profilaktycznie, 
a także kontrolno – prewencyjne. Ponadto realizowane są dwa Programy działań Policji na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na lata 2018-2020. 

 
wypadki zabici ranni kolizje 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

z udziałem pieszych 30 22 20 0 1 4 31 22 16 69 54 53 

z udziałem rowerzystów 7 8 2 0 0 0 7 8 2 39 44 42 

 

2.3. Zdarzenia drogowe i ich skutki na terenie Gorzowa Wlkp. według sprawcy 
zdarzenia 

Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. kierujący spowodowali  
33 wypadki drogowe, tj. 85% wszystkich wypadków. Piesi zaś spowodowali 3 wypadki drogowe. 
Wśród kolizji odsetek kierujących sprawców zdarzeń drogowych kształtuje się na poziomie  
92% (1947 kolizji), pieszych około 1% (21 kolizji). Inne przyczyny (np. niewłaściwy stan drogi, 
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obiekty, zwierzęta na drodze, niezawiniona niesprawność techniczna pojazdu, itp.), wraz ze 
współwiną, stanowią około 7% (156 kolizji).  

 

wina 
wypadki zabici ranni kolizje 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

współwina uczestników ruchu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 24 34 

z innych przyczyn 
1 0 3 0 0 0 1 0 3 213 115 122 

z winy kierującego 
53 45 33 3 1 3 62 49 35 2215 1968 1947 

z winy pieszego 
2 2 3 0 0 1 2 2 2 19 14 21 

Ogółem 
56 47 39 3 1 4 65 51 40 2460 2121 2124 

 

W 2019 roku funkcjonariusze WRD KMP Gorzów Wlkp. poddali badaniu 121976 
kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, w tym ujawniono 138 nietrzeźwych. 
Ponadto dzięki wsparciu podmiotów pozapolicyjnych  możliwe było skuteczne ujawnienie 
kierujących znajdujących się po użyciu narkotyków. W ubiegłym roku dokonano 45 badań na 
zawartość środków odurzających, z czego ujawniono 9 osób z pozytywnym wynikiem obecność 
narkotyków w organizmie.  

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Gorzowie Wlkp. w 2019 roku 
wylegitymowali  23866 osób, w tym 20065 kierujących, 2106 pasażerów oraz 1695 pieszych. 
W trakcie podejmowanych czynności zostało ujawnionych 12852 wykroczenia. Najwięcej 
wykroczeń popełnili kierujący, tj. 11869, głównie poprzez  przekroczenia dozwolonej prędkości. 
Policjanci ruchu drogowego ujawnili 942 wykroczenia popełnione przez pieszych oraz 41 
popełnianych przez pasażerów. 

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. realizował 
w ciągu roku wiele działań prewencyjno-kontrolnych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym na terenie miasta takich jak np.: trzeźwy kierowca, prędkość, niechronieni 
uczestnicy ruchu drogowego, rower, pieszy bezpieczny na przejściu dla pieszych, SMOG, 
alkohol, narkotyki, pasy i foteliki, telefon, zielona strzałka, Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo, 
Świeć przykładem, bezpieczna droga do szkoły, bezpieczne ferie i wakacje  

 
3. POZIOM EFEKTYWNOŚCI PRACY PIONU PREWENCJI 

 

3.1. Liczba policjantów skierowanych do służby w 2019 roku. 

 W 2019 do służby zewnętrznej skierowanych zostało 18716 policjantów. Patrole 
Komendy Miejskiej Policji kierowane były do służby w mniej więcej równym stosunku na 
wszystkich zmianach z przewagą służb na II i III zmianie. Przyczyną tego jest przede wszystkim 
nasilenie zgłaszanych przez obywateli interwencji, których najwięcej pojawia się w godzinach 
20:00 - 24:00. Na terenie Gorzowa Wlkp. odnotowano w 2019 roku 22640 interwencji Policji, tj. 
o 1026 mniej niż w roku 2018. Siły policyjne dyslokowane były w oparciu o codzienną analizę 
zdarzeń i kierowane w rejony o największym natężeniu ruchu, a co za tym idzie najbardziej 
zagrożone przestępczością. 

 2017 2018 2019

20748
20450

18716

Liczba skierowanych do służby
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3.2. Czas reakcji na zdarzenie 

 Ważnym czynnikiem wpływającym na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców  Gorzowa 
Wlkp. jest jak najszybszy czas reakcji Policji na zgłoszenie o zdarzeniu. Wskaźnik ten jest 
monitorowany przez Komendę Główną Policji i w 2019 roku dla Komendy Miejskiej w Gorzowie 
Wlkp. w zakresie interwencji pilnych wyniósł 9 min 5 sek., natomiast czas reakcji dla interwencji 
zwykłych wyniósł 41 min 7 sek.  

PILNE ZWYKŁE 

ILOŚĆ INTERWENCJI 1429 ILOŚĆ INTERWENCJI 21211 

SUMA CZASÓW 

REAKCJI 
216:35:37 

ŁĄCZNY CZAS 

INTERWENCJI 
14540:31:09 

ŚREDNI CZAS 

REAKCJI 
09:05 

ŚREDNI CZAS 

REAKCJI 
41:07 

PILNE DO CAŁOŚCI INTERWENCJI 6,3 % 

 

Liczba wszystkich interwencji, zarówno podlegających raportowaniu, jaki i tych własnych 
oraz interwencji bez udziału sił i środków, zmalała w 2019 roku.  

 

 

Dzięki prawidłowej dyslokacji i zadaniowaniu służb oraz szybkiej reakcji na zgłoszenie, 
policjanci Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. zatrzymali na gorącym uczynku  
lub w bezpośrednim pościgu 732 sprawców przestępstw. 

3.3. Zabezpieczenie imprez masowych 

Ważnym elementem codziennej służby pionu prewencji w 2019 roku stanowiły 
zabezpieczenia dużych przedsięwzięć sportowych oraz kulturalnych. Podczas działań Policja 
czuwała nad bezpieczeństwem osób tam przebywających. Zabezpieczano  trasy rozejścia oraz 
wyjazdu grup przyjezdnych. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. w 2019 r. 
zabezpieczyli 74 imprezy masowe, 59 sportowych, 29 kulturalnych oraz 57 zgromadzeń 
i protestów. Do działań zaangażowano łącznie 3423 funkcjonariuszy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Ponadto w zabezpieczenie imprezy Pol and Rock w 2019 roku zostało zaangażowanych 
325 policjantów oraz zabezpieczenie imprezy masowej Derby – zaangażowano 310 
funkcjonariuszy. 
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obszar miejski obszar wiejski

 2017 2018 2019 

Ogólna liczba imprez masowych 57 62 74 

Imprezy kulturalne, muzyczne i inne 
(masowe i niemasowe) 

25 27 29 

Imprezy sportowe 
(masowe i niemasowe) 

62 46 59 

Protesty 55 67 57 

Liczba policjantów zaangażowanych 
przy zabezpieczeniach imprez 

ogółem 
5716 3238 3423 
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Służby dzielnicowych 
 

Ważnym ogniwem łączącym mieszkańców miasta z Policją są dzielnicowi. Ich główną 
rolą był bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną, z przedstawicielami organów 
administracji publicznej, instytucjami, organizacjami społecznymi i samorządowymi. Dzielnicowy, 
jako policjant „pierwszego kontaktu”, do którego każdy mógł zwrócić się o pomoc i poradę 
prawną, przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa, dbał o poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców w swoim rejonie służbowym.  

W Gorzowie Wlkp. znajduje się 28 rejonów służbowych dzielnicowych. Na terenie miasta 
funkcjonują trzy punkty konsultacyjne, usytuowane poza siedzibami Komisariatów Policji, do 
których mieszkańcy mogą zgłaszać się w określonych godzinach dyżurów by uzyskać pomoc 
dzielnicowego. 

„Dzielnicowy bliżej nas” to jeden z podstawowych programów realizowanych w 2019 roku  
w celu budowania zaufania pomiędzy Policją, a obywatelami. Podstawowym założeniem 
programu jest to, aby każdy wiedział jak ze swoim dzielnicowym, szybko i łatwo się 
skontaktować, znał bezpośredni numer telefonu, a jego służbowa „rozpoznawalność” była 
znaczna. 

Kontakt z dzielnicowym ułatwiała także aplikacja mobilna „Moja Komenda”, w której każdy 
może znaleźć dane kontaktowe do swojego dzielnicowego. 

 
3.4. Diagnozowanie zagrożeń - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz debaty 

społeczne 

W celu prowadzenia kompleksowej diagnozy miejsc i rejonów zagrożonych 
wykroczeniami oraz przestępstwami Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. wykorzystuje 
funkcjonujące od 2016 roku narzędzie informatyczne, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Stworzenie możliwości kontaktu z Policją poprzez Internet ma na celu poprawę 
poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Zgłaszane przez obywateli zagrożenia są na 
bieżąco weryfikowane i eliminowane.  

 

Obszar 
Nie- 

potwierdzone 

Potwierdzone 
do 

wyeliminowania 

wyeliminowane 
Potwierdzone 
przekazane 
poza Policję 

Żart, 
pomyłka 

Suma 
końcowa 

Gorzów - 
miasto 

1009 22 154 15 6 1208 

powiat 
gorzowski 

501 48 364 14 48 975 

KMP 1510 70 518 31 54 2183 

 

W 2019 roku poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonariusze przyjęli 
1208 zgłoszeń na terenie miasta Gorzowa Wlkp., w tym 176 - potwierdzonych, przy czym 154 
zagrożenia potwierdzone –wyeliminowano, niepotwierdzonych 1009 oraz jako żart pomyłka 
odnotowano- 6 zgłoszeń. Do najczęściej zgłaszanych kategorii zagrożeń na terenie działania 
Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. należały: przekroczenie dozwolonej prędkości 730 
zgłoszeń, nieprawidłowe parkowanie- 627 zgłoszeń a także spożywanie alkoholu w miejscach 
niedozwolonych 261 zgłoszeń. Tylko w tych trzech kategoriach odnotowano ponad 1600 
zgłoszeń, co stanowi 74 % ogółu naniesionych zagrożeń. 

 

Kategoria zagrożenia NIE POTWIERDZONE 
POTWIERDZONE 

WYELIMINOWANE 
% DO OGÓŁU 

ZGŁOSZEŃ 

Przekraczanie dozwolonej 
prędkości 

377 353 33 

Nieprawidłowe parkowanie 489 138 29 
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Kategoria zagrożenia NIE POTWIERDZONE 
POTWIERDZONE 

WYELIMINOWANE 
% DO OGÓŁU 

ZGŁOSZEŃ 

Spożywanie alkoholu  
w miejscach niedozwolonych 

249 12 12 

Miejsca grupowania się 
małoletnich 

70 1 3 

Dzikie wysypiska  
Śmieci 

13 7 1 

Niewłaściwa infrastruktura 
drogowa 

43 14 3 

Zła organizacja ruchu 
drogowego 

84 3 4 

Akty wandalizmu 18 1 0,9 

Bezdomność 21 3 1 

Dzikie kąpieliska 0 0 0 

Kłusownictwo 15 1 0,7 

Miejsca niebezpieczne na 
terenach wodnych 

0 0 0 

Nielegalna wycinka drzew 0 0 0 

Niestrzeżone przejście przez 
tory 

3 0 0,1 

Niestrzeżony przejazd 
kolejowy 

0 0 0 

Nielegalne rajdy samochodowe 35 0 1,6 

Niszczenie zieleni 12 7 0,9 

Poruszanie się po terenach 
leśnych kładami 

12 0 0,5 

Używanie środków 
odurzających 

24 0 1,1 

Utonięcia 0 0 0 

Wypalanie traw 6 0 0,3 

Zdarzenia drogowe z udziałem 
zwierząt leśnych 

1 0 0,04 

Znęcanie się na zwierzętami 2 0 0,09 

Żebractwo 16 0 0,7 

KMP Gorzów Wlkp. 1507 557 2183- 100% 

 

Ważnym elementem diagnozy społecznych oczekiwań oraz bezpośredniej wymiany 
informacji w zakresie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w ich miejscu zamieszkania są 
debaty społeczne. Na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. w 2019 
roku odbyły się 3 debaty, podczas których dyskutowano nad problemem najistotniejszych 
zagrożeń zdiagnozowanych dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak również 
omawiano zgłaszane problemy społeczne oraz wnioski przedstawiane podczas wcześniejszych 
spotkań, wymagające podjęcia przez Policję konkretnych działań prewencyjnych.  

 
- 20.03.2019 r.   - KP Kostrzyn Nad Odrą – re debata-  „B - jak bezpieczny , N- jak Niechroniony” 
- 13.06.2019 r.   - KP I - „Przemoc w rodzinie” 
- 30.12.2019 r.   - KP II – „ Narkotyki, dopalacza, środki odurzające” 
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3.5. Zagrożenie wykroczeniami 
 

W 2019 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. ujawniono 
24498 wykroczeń. W dalszym ciągu przeważają wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 
i porządkowi w komunikacji, których ujawniono 16034, co stanowi 65 % wszystkich wykroczeń 
oraz wykroczenia przeciwko mieniu, co stanowi 13 % wszystkich wykroczeń. Kolejną kategorią, 
jeśli chodzi o ogólną liczbę ujawnionych wykroczeń na terenie działania Komendy Miejskiej Policji  
w Gorzowie Wlkp. są wykroczenia z Ustawy o Wychowaniu w trzeźwości. W 2019 roku ujawniono 
2636 tych wykroczeń, tj. około 11 % ogółu wykroczeń, oraz wykroczenia przeciwko porządkowi  
i spokojowi publicznego, których ujawniono 1274, to ponad 5 % ogółu wszystkich wykroczeń.  

 

Kategorie  2018 2019 dynamika  

Ogółem wykroczeń  28228 24498 
86,8% 

p-ko porządkowi  
i spokojowi publicznemu 

1287 4,56 % 1274 5,2 % 99 % % 

p-ko bezpieczeństwu 
osób i mienia  

286 1,01 % 111 0,4 % 38,8 % 

p-ko bezpieczeństwu  
i porządkowi  
w komunikacji 

18330 65 % 16034 65,4 % 87,5  % 

p-ko osobie  57 0,2 % 43 0,2 % 75,4 % 

p-ko mieniu  3051 10,81% 3260 13 % 107 % 

p-ko obyczajności publicznej  747 2,65 % 621 2,5 % 83 % 

p-ko urządzeniom 
 użytku publicznego 

595 2,11 % 519 2,1 % 87 % 

p-ko UoWT  2829 10,02 % 2636 10,8 % 93,2 % 

 

4. ROZPOZNANIE ZJAWISK PATOLOGICZNYCH, DEMORALIZACJI 

I PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH 

4.1. Profilaktyka społeczna 

Gorzowscy policjanci realizowali programy prewencyjne ukierunkowane na podnoszenie 
poziomu bezpieczeństwa oraz zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich, a także 
przeciwdziałanie wszelkim zachowaniom patologicznym. Działania kierowane były do dzieci  
i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców miasta i powiatu gorzowskiego. W 2019r. 
funkcjonariusze KMP w Gorzowie Wlkp. zorganizowali łącznie 1216 spotkań, w których udział 
wzięło  ponad 35 tysięcy osób. Policjanci prewencji realizowali działania dotyczące m. in. 
poprawie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i osób starszych, bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, zapobieganiu handlowi ludźmi, cyberprzemocy oraz zapobieganiu uzależnieniom. 

Adresaci działań  Liczba spotkań  Liczba uczestników  

Dzieci przedszkolne  187 3658 

Uczniowie szkół podstawowych  764 18495 

Uczniowie szkół średnich 146 6126 

Uczestnicy kolonii, półkolonii, festyny 79 5671 

Seniorzy 32 1110 

Rodzice 8 574 

Razem 1216 35634 

 

W 2019 roku specjaliści ds. profilaktyki społecznej oraz dzielnicowi podejmowali działania 
w ramach ogólnopolskich, wojewódzkich oraz własnych programach profilaktycznych: 

 wojewódzki program profilaktyczny „Lupo I-IV” oraz „Lupo –Bezpieczne wakacje” 
skierowany do uczniów szkół podstawowych, Lupo  dla klas VII i VIII szkół podstawowych 
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 wojewódzki program „antydopalaczowy” pn. „Dopalam się sobą” dla uczniów szkół 
średnich oraz kampanię „ Narkotyki i dopalacze zabijają” pn. „Szkoda Ciebie na takie 
patoklimaty” 

 program profilaktyczny Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. pn. „Twoje czyny – 
Twoja odpowiedzialność” dotyczący odpowiedzialności prawnej nieletnich, 
realizowany przy współpracy z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego 
w Gorzowie Wlkp., 

 realizacja spotkań w ramach „Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi” 

 działania „Bezpieczny przedszkolak”, „Kaski, Paski i Odblaski”, „ Seniorem być jak 
bezpiecznie żyć”, : „Seniora nie oszukasz”, „Bezpieczny senior”, „Bądź bezpieczny na 
drodze” 

Policjanci gorzowskiej jednostki przeprowadzili również szereg działań prewencyjnych, 
takich jak „Bezpieczne Ferie 2019 ”, „Bezpieczne Wakacje 2019”, „Rozpoczęcie Roku 
Szkolnego”, „Zakończenie Roku Szkolnego”, czy „Dzień Wagarowicza”, mające na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym mieszkańcom miasta i powiatu, a także ochronę 
małoletnich przed przestępczością. Wzmożone działania polegały m. in. na sprawdzaniu miejsc 
grupowania się młodzieży, kontroli kąpielisk i miejsc zorganizowanego wypoczynku, 
sprawdzaniu punktów sprzedaży alkoholu pod kątem udostępniania go osobom niepełnoletnim.  

4.2. Zjawisko przemocy w rodzinie  

Instytucjonalnym narzędziem służącym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest 
procedura „Niebieskie Karty”. W 2019 r. policjanci Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. 
sporządzili 209 formularzy „Niebieska Karta”, to jest o 78 mniej niż w 2018 r., gdzie sporządzono 
287 formularzy  

W 2019 r. na terenie powiatu gorzowskiego i miasta Gorzów Wlkp. zanotowano, 
iż wobec 220 osób istnieje podejrzenie, iż jest dotknięta przemocą w rodzinie, co stanowi spadek  
o 95 osób (z 315 do 220 osób) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. 
Zdecydowaną większość spośród osób pokrzywdzonych przemocą stanowią kobiety – 80,4 % 
(177 kobiet), mężczyźni w tej grupie to 11,4 % (25 osób). W wyniku przemocy domowej w 2019 
r. pokrzywdzonych zostało 18 małoletnich do 18 roku życia, co stanowi 8 % ogółu 
pokrzywdzonych, w 2018 roku było to 32 małoletnich. 

 

Wykres - liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie 

 
W 2019 r. na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz w powiecie gorzowskim funkcjonariusze 

Policji zanotowali najwięcej przypadków przemocy psychicznej - 202 przypadki, w dalszej 
kolejności przemocy fizycznej – 190 przypadków, innego rodzaju przemoc- 92 przypadków, 
w tym niszczenie, uszkodzenie mienia, zabór/przywłaszczenie mienia, groźba 
karalna/znieważenie, zmuszanie do picia alkoholu, inne działania. Odnotowano także 2 

liczba osób
pokrzywdzonych ogółem

kobiety

mężczyźni

małoletni

220

177

25

18

315

250

33
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2018 2019
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przypadki przemocy ekonomicznej (w 2018 roku odnotowano 6 takich zachowań) oraz 7 
przypadków przemocy seksualnej (w 2018 roku 6 przypadków). 

 
Wykres  - liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy w 2019 roku 

W trakcie interwencji związanych z przemocą w rodzinie policjanci odizolowali  
88 domniemanych sprawców przemocy od ich rodzin, w tym 23 osoby zostały doprowadzone  
do wytrzeźwienia. 

 

KMP Gorzów 

Wlkp. 

Liczba sporządzonych 

NK 

Liczba formularzy 

wszczynających 

procedurę  NK 

Liczba osób zatrzymanych 

lub doprowadzonych 

w związku z NK 

 2018 2019 2018  2019  2018 2019 

KMP GORZÓW 164 107 139 103 90 51 

KP I 64 44 62 39 16 12 

KP II 23 20 22 18 7 15 

KP KOSTRZYN 17 11 15 6 5 4 

KP WITNICA 19 27 18 26 11 6 

OGÓŁEM 287 209 256 192 129 88 

W tym zatrzymania prewencyjnie 66 52 

zatrzymani procesowo 28 13 

doprowadzeni do wytrzeźwienia 35 23 

Wzrost/ spadek -78 - 64 - 41 

Mając na uwadze konieczność przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie policjanci 
prowadzą stałą i systematyczną współpracę z instytucjami pomocowymi na terenie miasta,  
tj.: Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie, Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodkiem Wsparcia Rodziny. 

W celu intensyfikacji działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  
na terenie Gorzowa Wlkp. w 2019 roku Komenda Miejska Policji wspólnie z Gorzowskim 
Centrum Pomocy Rodzinie realizowała spotkania dla seniorów w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie Działania profilaktyczne miały na celu podniesienie świadomości społecznej 
na temat tego zjawiska, a przede wszystkim przeciwdziałanie tej przemocy i kompleksowe 
wsparcie osób uwikłanych w przemoc. 

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. włączyła się także w obchody ogólnopolskiego  
„Tygodnia Pomocy Osobom  Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W Dniu Ofiar Przestępstw  
tj. 22 lutego 2019 roku w holu kina „Cinema 3D” w Galerii Manhattan w Gorzowie Wlkp. 
funkcjonariusze Policji zorganizowali punkt konsultacyjny przy którym dyżurowali wraz  
ze specjalistami z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.  

 
 
 
 
 
 

190

202

92

7

2
fizyczna psychiczna innego rodzaju

seksualna ekonomiczna
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4. ZADANIA KMP W GORZOWIE WLKP. NA ROK 2020 
 
Do głównych priorytetów pracy na rok 2020 należy kontynuacja prowadzonych działań 

ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania 
jednostki, między innymi: 
 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez konsekwentne działania 

profilaktyczno-restrykcyjne mające na celu eliminowanie przypadków nie przestrzegania 
przepisów ruchu drogowego, a w szczególności – stwarzania niebezpieczeństwa w ruchu 
drogowym przez niestosowanie się do ograniczenia prędkości oraz kierowania pojazdami 
pod wpływem alkoholu i środków odurzających. 

 Wzmocnienie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu wzrostu poziomu 
bezpieczeństwa na drogach 

 Optymalne zabezpieczenie prewencyjne poprzez kierowanie większej ilości sił policyjnych  
do pełnienia służby o charakterze patrolowo interwencyjnym i obchodowym. 

 Utrzymanie przestępczości pospolitej w 7 wybranych kategoriach najbardziej uciążliwych  
dla społeczeństwa, na poziomie poniżej średniej z ostatnich trzech lat, z jednoczesną 
poprawą skuteczności ścigania sprawców. 

 Utrzymanie wysokiego poziomu efektywności odzyskania mienia utraconego w wyniku 
przestępstwa. 

 Dalsze doskonalenie obsługi mieszkańców poprzez szybką i skuteczną reakcję na zdarzenie 
oraz utrzymanie liczby sił policyjnych do pełnienia służby o charakterze  patrolowo-
interwencyjnym  i obchodowym. 

 Podjęcie działań zwiększających skuteczność ujawniania przestępstw kradzieży 
z włamaniem oraz ścigania ich sprawców. 

 Aktywizowanie współpracy z samorządem, organizacjami pozarządowymi i społecznością 
lokalną. 
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Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej 

w Gorzowie Wlkp. 
 

 

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ  
KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W GORZOWIE WLKP.  

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 
W ROKU 2019 

 
 

 

 

 

Gorzów Wlkp. 2020 r. 
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DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 

1. Statystyka zdarzeń w roku 2019 oraz porównanie z rokiem 2017 i 2018 

1.1 Ilość zdarzeń na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

Lp. Miasto 

RODZAJ ZDARZENIA 

Ogółem zdarzeń Pożary 
Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy fałszywe 

rok rok rok rok 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 Gorzów Wlkp. 1499 1464 1559 382 462 360 932 752 975 185 249 224 

2 
Wzrost/spadek 

do roku 
ubiegłego 

+6,5 % -22,1% +29,7%  -10% 

 
1.2 Ilość osób poszkodowanych w zdarzeniach na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Ilość pożarów według rodzaju obiektów na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Ilość miejscowych zagrożeń według rodzaju obiektów na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp. 

 

Lp. Rodzaj obiektu 
rok 

2017 2018 2019 

1 Obiekty użyteczności publicznej 124 95 127 

2 Obiekty mieszkalne 286 339 425 

3 Obiekty produkcyjne 1 9 3 

4 Obiekty magazynowe 12 3 5 

5 Środki transportu 117 127 170 

6 Lasy (państwowe i prywatne) 2 1 1 

7 Uprawy, rolnictwo 1 3 3 

8 Inne obiekty 389 175 241 

RAZEM: 932 752 975  
 

Rodzaj 
zdarzenia 

Ofiary śmiertelne  
Ofiary śmiertelne 

dzieci 
ranni  

 
ranne dzieci 

rok rok rok rok 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Pożary 0 2 
0 

0 0 0 13 20 18 1 0 1 

Miejscowe 
Zagrożenia 

8 6 9 0 0 0 103 142 171 11 25 12 

RAZEM 8 8 9 0 0 0 116 162 189 12 25 13 

Lp. Rodzaj obiektu 
rok 

2017 2018 2019 

1 Obiekty użyteczności publicznej 11 9 8 

2 Obiekty mieszkalne 108 86 89 

3 Obiekty produkcyjne 1 3 7 

4 Obiekty magazynowe 4 4 3 

5 Środki transportu 32 32 39 

6 Lasy (państwowe i prywatne) 0 3 2 

7 Uprawy, rolnictwo 4 12 7 

8 Inne obiekty 222 313 205 

 RAZEM 382 462 360 
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1.5 Rodzaje miejscowych zagrożeń na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Stan sił i środków. 

Na terenie miasta Gorzowa Wlkp. zlokalizowane są dwie jednostki ratowniczo – gaśnicze: 

 JRG nr 1 – ul. Walczaka 108 – 11 strażaków całodobowo na każdej z 3 zmian służbowych 

 JRG nr 2 – ul. Dąbrowskiego 3 - 10 strażaków całodobowo na każdej z 3 zmian 
służbowych 

2.1 Wykaz lokalizacji i rejonów działania JRG KM PSP w Gorzowie Wlkp. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 
Przyczyny miejscowego 

zagrożenia 

rok 

2017 2018 2019 

1 Silne wiatry 228 62 91 

2 Przybory wód 0 2 0 

3 Opady śniegu 0 1 0 

4 Opady deszczu 141 39 76 

5 Chemiczne 19 21 36 

6 Ekologiczne 2 1 2 

7 Radiologiczne 0 0 0 

8 Budowlane 10 8 13 

9 Infrastruktury komunalnej 3 9 14 

10 W transporcie drogowym 128 131 177 

11 W transporcie kolejowym 0 0 2 

12 W transporcie lotniczym 0 0 0 

13 Na obszarach wodnych 21 10 9 

14 Medyczne 52 91 106 

15 Inne 328 377 449 

RAZEM 932 752  975  

Siedziba JRG  
(adres) 

JRG nr 1 
Gorzów Wlkp. 

ul. Walczaka 108 

JRG nr 2 
Gorzów Wlkp. 

ul. Dąbrowskiego 3  

Etat  53+2 45+2 

Rejon działania 
Północna część 

m. Gorzów Wlkp. 
Południowo - wschodnia część 

 m. Gorzów Wlkp. 
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2.2 Siły i środki, jakimi dysponuje KM PSP na terenie Gorzowa Wlkp. 

 

 

 
 
 
 
 

2.3 Ćwiczenia na obiektach przeprowadzone w 2019 roku na terenie miasta. 

Lp. Temat ćwiczeń Obiekt 

1 

Doskonalenie taktyki działań ratowniczo – gaśniczych w 
obiektach wielkopowierzchniowych. 

Centrum Dystrybucyjne 
 Jeronimo Martins S.A. 

ul. Metalowców 6 
66-400 Gorzów Wlkp. 

2 

Doskonalenie działań ratowniczych w czasie zdarzeń z 
substancjami chemicznymi 

TOMABO - ocynkownia 
ul. Bierzarina 47 

66-400 Gorzów Wielkopolski 

3 

Doskonalenie działań z użyciem technik alpinistycznych dla 
specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego. 

Madrol - silosy 
Wawrów 

4 

Sprawdzenie warunków ewakuacji oraz gaszenia pożarów w 
obiektach wysokich 

Budynek Administracyjno- Biurowy 
ul. Walczaka 25 

66-400 Gorzów Wlkp. 

5 

Współdziałanie z pracownikami Zakładu oraz taktyka 
gaszenia pożarów obiektów przemysłowych. 

YETICO S.A. 
ul. Mosiężna 14 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Dodatkowo strażacy Jednostek Ratowniczo- Gaśniczych brali udział w ćwiczeniach 
ewakuacyjnych zakładów produkcyjnych oraz placówek oświatowych. Łączna liczba 
przedsięwzięć w roku 2019 to 24. 

JRG nr 1 w Gorzowie Wlkp. Ilość 

Samochody ratowniczo-gaśnicze 3 

Samochody ratowniczo-gaśnicze - średnie 2 

Samochody ratowniczo-gaśnicze - ciężkie 1 

Samochody specjalne 9 

Drabiny mechaniczne 1 

Podnośniki hydrauliczne 0 

Samochody ratownictwa technicznego 1 

Samochody operacyjne 2 

Samochody wężowe 1 

Samochody ratownictwa wysokościowego 1 

Samochody – nośniki kontenerowe 1 

Samochody kwatermistrzowskie 1 

Samochody ze zbiornikiem (cysterny) 1 

Przyczepy (naczepy) 10 

Przyczepy towarowe 1 

Przyczepy do przewozu łodzi 2 

Przyczepy do przewozu pontonu 1 

Przyczepy z zespołem prądotwórczym 1 

Przyczepy z zespołem pompowym 1 

Przyczepy kontenerowe 1 

Przyczepy inne 2 

Kontenery ratownicze 3 

Kontener specjalne przeciwpowodziowy 1 

Kontenery  inżynieryjno-techniczne 1 

Kontener ze środkiem pianotwórczym 1 

Łodzie 2 

Pontony 1 

Quady 1 

JRG nr 2 Gorzów Wlkp. Ilość 

Samochody ratowniczo-gaśnicze 4 

Samochody ratowniczo-gaśnicze – lekkie 1 

Samochody ratowniczo-gaśnicze - średnie 2 

Samochody ratowniczo-gaśnicze - ciężkie 1 

Samochody specjalne 5 

Podnośniki hydrauliczne 1 

Samochody ratownictwa chemicznego 1 

Samochody rozpoznania chemicznego 1 

Samochody operacyjne 2 

Przyczepy (naczepy) 6 

Przyczepy rat. chemicznego 1 

Przyczepy dekontaminacyjne 1 

Przyczepy – separator olejowy 1 

Przyczepy z zespołem pompowym 2 

Przyczepy do przewozu łodzi 1 

Łodzie 1 
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3. Akcje edukacyjne na temat bezpieczeństwa. 

3.1 Sala edukacyjna. 

Sala bezpieczeństwa przeciwpożarowego zlokalizowana w siedzibie JRG nr 1 PSP przy 
ul. Walczaka 108, stanowi bazę edukacyjną, propagującą bezpieczne zachowanie wśród dzieci, 
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. 

Zajęcia prowadzone są przez instruktorów przygotowanych w ramach programu do pracy 
z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W czasie trwania akcji, w 2019 r., odbyło 
się 61 zajęć edukacyjno- zapoznawczych, w których udział wzięło ok 1400 dzieci z placówek 
edukacyjnych województwa. 

CELE PROGRAMU: 
1. Zapobieganie zachowaniom stwarzającym ryzyko zagrożenia zdrowia i życia w najbliższym 

otoczeniu dziecka. 
2. Kształtowanie u dzieci właściwych postaw i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. 
3. Promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku wśród dzieci w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym. 

EFEKTY PROGRAMU: 

1. Zwiększenie świadomości dzieci na temat przyczyn powstania zagrożeń i ich skutków. 
2. Ograniczenie liczby wypadków z udziałem najmłodszych. 
3. Wzrost umiejętności dzieci w zakresie reagowania i radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. 

 
3.2 Akcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach  

W ramach autorskiego programu edukacyjnego KM PSP w Gorzowie Wlkp. „Ogniomistrz 
Żarek uczy i bawi” oraz „Bezpieczny przedszkolak” funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP 
w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili cykl pogadanek w gimnazjach, szkołach podstawowych 
i przedszkolach, odwiedzając łącznie ok 3700 dzieci i dorosłych podczas 184 spotkań. 
Funkcjonariusze omówili zasady bezpieczeństwa dostosowane do odpowiedniej pory roku, które 
dotyczyły: 

 Zasad postępowania w przypadku zauważenia pożaru. 

 Bezpiecznego zachowania się podczas wypoczynku nad wodą. 

 Zasad bezpieczeństwa podczas przebywania w lesie. 

 Bezpiecznych zasad zachowania się podczas burzy. 

 Jak bezpiecznie korzystać z ognisk i grilli. 

 Bezpieczeństwa na zamarzniętych akwenach. 

 Zasad postępowania w przypadku napotkania owadów błonkoskrzydłych. 

 Itp. 
 

Zakres tej tematyki dostosowywany był do wieku słuchaczy. Pogadanka składała się 
z dwóch części. Pierwsza to część teoretyczna, podczas której funkcjonariusze zapoznają dzieci 
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w domu i przedszkolu/szkole, a także wskazują, w 
jaki sposób należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Dzieci poznają numery alarmowe oraz 
zasady zgłaszania zdarzeń. Druga część to praktyczne zapoznanie się z pracą strażaka oraz ze 
sprzętem, jaki posiadają gorzowskie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze. Do placówek 
dysponowany był zastęp strażaków, który prezentował najmłodszym, jaki sprzęt wykorzystują do 
walki z pożarami i innymi zagrożeniami oraz w jaki sposób są zabezpieczeni przed czynnikami 
niebezpiecznymi.  

3.3 Inne akcje edukacyjne 

Funkcjonariusze KM PSP brali udział w 19 organizowanych festynach, warsztatach 
piknikach 
i akcjach edukacyjnych, w których brało udział ok 1500 dzieci i młodzieży oraz ok 290 osób 
dorosłych. Z ważniejszych akcji można wymienić: 

 VI Gorzowski Bieg Wielkanocny 

 Festyn na 120 lecie gorzowskich tramwajów 

 II Gorzowski Tydzień Seniora 
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 Akcja „Bezpieczny dom i mieszkanie” na os. Dolinki 

 Przełaje nad Wartą 
 

Dodatkowo przedstawiciele KM PSP w Gorzowie Wlkp. brali udział w 49 radach 
pedagogicznych w szkołach podstawowych i gimnazjach, w których uczestniczyło 1646 
nauczycieli oraz rodziców uczniów placówek edukacyjnych. Na spotkaniach omawiano tematykę 
zagrożeń występujących w okresie zimowym, tlenku węgla – Czadu oraz prezentowano zasady 
działania i montaż czujki CO i dymu. 

We wszystkich akcjach propagujących bezpieczeństwo, w których uczestniczyli 
funkcjonariusze KM PSP w Gorzowie Wlkp. poruszano tematykę poniższych akcji: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO – ROZPOZNAWCZA 

Prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach przekazywanych 
do użytkowania 

 
W roku 2019 tutejsza Komenda brała udział w odbiorach 21 obiektów zgłoszonych 

do użytkowania przez Inwestorów na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego tj.: 
 

1.  Baza LPR ul. Dekerta 1 Gorzów Wlkp. 

2.  Salon samochodowy Opel DG Gezet ul. Kasprzaka  

3.  Tomabo ul. Zawadzkiej 47 Gorzów Wlkp - ocynkownia 

4.  salon samochodowy BMW ul. Kasprzaka Gorzów Wlkp. 

5.  Bama Polska Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 6A, 66-400 Gorzów Wlkp. 

6.  SOR Szpital ul. Dekerta 1 Gorzó Wlkp. 

7.  Budynek produkcyjny ul. Włókiennicza 11 Gorzów Wlkp. 

8.  Hala magazynowa Anda Sp. z o.o. Wieprzyce dz nr 207/1 

9.   Budynek biurowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ul. Myśliborska 32, 66-400 Gorzów Wlkp. 

10. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne ul. Małyszyńska 180 Chróścik, 66-400 Gorzów Wlkp. 

11. Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp. 

12. Przebudowa i adaptacja hali S.C. Johnson ul. Kasprzaka 6a, 66-400 Gorzów Wlkp. (dawna BAMA) 

13. Rozbudowa zakładu Borne Furniture Sp. z o.o. ul. Złotego Smoka 23, 66-400 Gorzów Wlkp. 

14. Przebudowa budynek biurowy ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wlkp. 

15. ADPOL ul. Kasprzaka, Gorzów Wlkp. 

16. Pomieszczenia przedszkola w Szkole Podstawowej nr 21, ul. Taczaka 1, Gorzów Wlkp. 

17. Stacja Paliw ul. Fredry 10, Gorzów Wlkp. 

18. PKP linie kolejowe - tor nr 1, stacja Gorzów Wlkp.  

19. Cordenka GMBH ul. Kordowa, Gorzów Wlkp. 

20.  bud. mieszkalny wielorodzinny ul. Londyńska Gorzów Wlkp., Efekt 

21. bud. mieszkalny wielorodzinny ul. Londyńska Gorzów Wlkp., Budnex 

 

Czynności kontrolno - rozpoznawcze wg grup obiektów. 
/liczba przeprowadzonych kontroli w porównaniu do lat 2017-2019/ 

 

Obiekty użyteczności publicznej:  
2017 

 
2018 

 
2019 

Wzrost/spadek do 
roku ubiegłego 

49 64 90   

Szkoły podstawowe i średnie 5 2 2 = 

Obiekty naukowo dydaktyczne szkół wyższych 0 0 2 ↑ 

Żłobki i przedszkola 8 10 16 ↑ 

Szpitale 1 6 2 ↓ 

Budynki administracyjno - biurowe 2 7 10 ↑ 

Domy towarowe i supermarkety 3 7 3 ↓ 

Dworce autobusowe - - - - 

Kościoły - - 1 ↑ 

Kina - - - - 

Teatry - - 2 ↑ 

Dyskoteki i lokale gastronomiczne 3 2 2 = 

Obiekty widowiskowo sportowe 7 7 15 ↑ 

Muzea 2 4 2 ↓ 

Biblioteki 1 - 1 ↑ 

Inne 17 19 32 ↑ 
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Czynności kontrolno - rozpoznawcze wg grup obiektów  
/liczba przeprowadzonych kontroli w porównaniu do lat 2017-2019/ 

 

Obiekty zamieszkania 
zbiorowego:  

2017 2018 2019 
Wzrost/spadek do 

roku ubiegłego 

1 9 9 = 

Hotele i motele  1 4 2 ↓ 

Domy wczasowe i pensjonaty  - - - - 

Domy studenckie i internaty  - - 1 ↑ 

Domy poprawcze  - - - - 

Domy dziecka  - - - - 

Domy pomocy społecznej  - - 1 ↑ 

Inne  0 5 5 = 

 
Czynności kontrolno - rozpoznawcze wg grup obiektów  

/liczba przeprowadzonych kontroli w porównaniu do lat 2017-2019/ 
 

Rodzaj obiektów 2017 2018 2019 
Wzrost/spadek 

do roku 
ubiegłego 

Budynki mieszkalne wielorodzinne. 5 18 12 ↓ 

Obiekty produkcyjne i magazynowe: 13 22 31 ↑ 

Stacje paliw i gazu płynnego 4 - 1 ↑ 

Bazy i rozlewnie gazu płynnego - - - - 

Budynki produkcyjne 1 4 14 ↑ 

Instalacje technologiczne poza budynkami - - 2 ↑ 

Magazyny i hurtownie 6 6 5 ↓ 

Place składowe - 7 9 ↑ 

Zaplecza i place budów - - - - 

Inne 2 5 - ↓ 

 

Zestawienie czynności kontrolno – rozpoznawczych wg grup obiektów 

 

OBIEKTY  

2017 2018 2019  

Obiekty 

skontrolowane  

Ilość 
stwierdzonych 

nieprawidłowości  

Obiekty 

skontrolowane  

Ilość 
stwierdzonych 

nieprawidłowości  

Obiekty 

skontrolowane  

Ilość 
stwierdzonych 

nieprawidłowości  

OGÓŁEM  136 270 107 164 148 179 

Obiekty zaliczone 
do KZL:  

110 235 83 120 107 169 

obiekty użyteczności 
publicznej  

105 216 59 78 102 148 

obiekty 
zamieszkania 
zbiorowego  

1 9 8 9 10 12 

obiekty mieszkalne 
wielorodzinne  

4 10 16 33 12 9 

Obiekty 
produkcyjne i 
magazynowe  

26 35 24 44 41 10 

Gospodarstwa 
rolne  

- - - - - - 

Lasy  - - - - - - 
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Działania nadzorczo – egzekucyjne 
/liczba przeprowadzonych działań w porównaniu do lat 2017-2019/ 

 

Lp.  
Komenda Miejska PSP  

w Gorzowie Wlkp.  
2017 2018  2019  

1.  Ilość osób upoważnionych do kontroli.  4 4 4 

2.  Ilość zrealizowanych kontroli  70 113 142 

3.  Ilość decyzji administracyjnych.  22 28 37 

4.  Mandaty karne  
Ilość - 1 2 

Wartość łączna - 500 600 

5.  Ilość wniosków do prokuratury  - - - 

6.  Wnioski do kolegium.  - - - 

7.  Postępowanie egzekucyjne.  3 2 4 

8.  Wystąpienia do innych organów.  9 17 29 

9.  
Opinie pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów  

i terenów dla imprez masowych.  
20 13 19 

 

DZIAŁALNOŚĆ KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNA 

1. BAZA TRANSPORTOWA, POJAZDY RATOWNICZE  

W 2019 KM PSP podejmowała działania mające na celu dostosowanie bazy 
logistycznej i zasobów sprzętowych niezbędnych do realizacji zadań i występujących 
zagrożeń. Cel ten realizowano poprzez dążenie do poprawy stanu wyposażenia jednostek 
państwowej straży pożarnej poprzez zakupy wyposażenia i sprzętu oraz przekazanie zbędnego 
sprzętu i urządzeń innym jednostkom ochrony przeciwpożarowej.  

Pozyskano m.in. średni samochód ratowniczo gaśniczy ze zwiększonym potencjałem 
ratownictwa drogowego – MAN TGM 13.290 4x4 BL. Samochód został zakupiony w ramach 
realizacji projektu pod tytułem „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”. Projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wartość samochodu 1.075.020,00 zł. 
Jest to samochód ratowniczo gaśniczy, zabudowany na podwoziu samochodu MAN TGM 13.290 
4x4 Kabina kierowcy 4 drzwiowa z miejscami do przewozu 6 osób. Kabina fabrycznie oryginalna, 
klimatyzowana, wykonanie specjalne z dodatkowym wyposażeniem. Za kabiną kierowcy, na 
fabrycznie oryginalnym podwoziu zamontowano zabudowę specjalną. Ściany boczne i tylna 
wyposażone w komory sprzętowe zamykane roletami. Dach wykonany w formie podestu 
sprzętowego z drabiną wejściową z tyłu pojazdu. Wewnątrz zabudowy specjalnej znajdują się 
urządzenia i wyposażenie zgodnie z wymaganiami dla Straży Pożarnej między innymi: armatura 
wodno – pianowa (węże pożarnicze, prądownice wodne i pianowe, wytwornice pianowe, gaśnice, 
tłumice, klucze, stojaki itp., agregat prądotwórczy, pilarka do drewna o napędzie spalinowym, 
przecinarka do stali i betonu, zestaw ratownictwa medycznego R1, aparaty powietrzne z butlą 
kompozytową zabezpieczoną pokrowcem oraz maską panoramiczną – 2 kpl., zapasowe butle 
kompozytowe do aparatów powietrznych – 4 szt., motopompa pływająca, wentylator 
oddymiający, drabina nasadkowa – 2 przęsła, drabina wysuwana dwuprzęsłowa, spodnie pilarza 
i do brodzenia w wodzie, podręczny sprzęt gaśniczy, sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny 
i łączności, sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego firmy LUKAS (pompa hydrauliczna, 
rozpieracz ramieniowy, nożyce, rozpieracz kolumnowy – 2 szt., poduszki pneumatyczne niskiego 
podnoszenia z osprzętem). 

Kabina pojazdu wyposażona jest w m.in. fotele dla strażaków z pokrowcami, wyposażone 
w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, latarki elektryczne w wykonaniu EX wraz 
z ładowarkami – 4 kpl.,radiotelefon przewoźny, radiotelefony nasobne (przenośne) wraz 
z ładowarkami – 4 kpl., aparaty powietrzne z butlą kompozytową i maską – 4 kpl. 

W samochodzie zamontowany jest moduł lokalizacji pojazdów wyposażony w graficzny 
terminal statusów. 

Kolejnym pozyskanym pojazdem jest ciężki samochód ratowniczo gaśniczy ze 
zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego – MAN TGM 18.320 4x4 BB. Samochód 
zakupiony w ramach realizacji projektu pod tytułem „Usprawnienie systemu ratownictwa na 
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drogach – etap IV”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wartość 
samochodu 1.185.720,00 zł 

Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniający normy czystości spalin EURO VI o mocy 
235 kW. Samochód ratowniczo gaśniczy, zabudowany na podwoziu samochodu MAN TGM 
18.320 4x4 Kabina kierowcy 4 drzwiowa z miejscami do przewozu 6 osób. Kabina fabrycznie 
oryginalna, klimatyzowana, wykonanie specjalne z dodatkowym wyposażeniem. Za kabiną 
kierowcy, na fabrycznie oryginalnym podwoziu zamontowano zabudowę specjalną. Ściany 
boczne i tylna wyposażone w komory sprzętowe zamykane roletami. Dach wykonany w formie 
podestu sprzętowego z drabiną wejściową z tyłu pojazdu. Wewnątrz zabudowy specjalnej 
znajdują się urządzenia i wyposażenie zgodnie z wymaganiami dla Straży Pożarnej między 
innymi: armatura wodno – pianowa (węże pożarnicze, prądownice wodne i pianowe, wytwornice 
pianowe, gaśnice, tłumice, klucze, stojaki itp.), agregat prądotwórczy, pilarka do drewna 
o napędzie spalinowym, przecinarka do stali i betonu, zestaw ratownictwa medycznego R1, 
aparaty powietrzne z butlą kompozytową zabezpieczoną pokrowcem oraz maską panoramiczną 
– 2 kpl., zapasowe butle kompozytowe do aparatów powietrznych – 4 szt., motopompa 
pływająca, wentylator oddymiający, drabina nasadkowa, drabina wysuwana dwuprzęsłowa, 
spodnie pilarza i do brodzenia w wodzie, podręczny sprzęt gaśniczy, sprzęt oświetleniowy, 
sygnalizacyjny i łączności, sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego (pompa hydrauliczna, 
rozpieracz ramieniowy, nożyce, rozpieracz kolumnowy – 2 szt., narzędzie „kombi”, poduszki 
pneumatyczne wysokociśnieniowe z osprzętem), generator piany lekkiej. 

Kabina pojazdu wyposażona jest w m.in.: fotele dla strażaków z pokrowcami, wyposażone 
w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, latarki elektryczne w wykonaniu EX wraz 
z ładowarkami – 5 kpl., radiotelefon przewoźny, radiotelefony nasobne (przenośne) wraz 
z ładowarkami – 5 kpl., aparaty powietrzne z butlą kompozytową i maską – 4 kpl. 

W samochodzie zamontowany jest moduł lokalizacji pojazdów wyposażony w graficzny 
terminal statusów. 

Pozyskano również średni samochód ratowniczo gaśniczy kategorii terenowej do 
gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie – IVECO EUROCARGO FF150EW 4x4. 
Samochód zakupiony został w ramach realizacji projektu pod tytułem „Usprawnienie systemu 
ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014 – 2020. Wartość samochodu 1.225.941,00 zł. Samochód ratowniczo gaśniczy, 
zabudowany na podwoziu samochodu IVECO FF150EW (4x4). Kabina kierowcy 4 drzwiowa 
z miejscami do przewozu 6 osób. Kabina fabrycznie oryginalna, wykonanie specjalne 
z dodatkowym wyposażeniem. Za kabiną kierowcy, na fabrycznie oryginalnym podwoziu 
zamontowano zabudowę specjalną. Ściany boczne i tylna wyposażone w komory sprzętowe 
zamykane roletami. Dach wykonany w formie podestu sprzętowego z drabiną wejściową z tyłu 
pojazdu. Wewnątrz zabudowy specjalnej znajdują się urządzenia i wyposażenie zgodnie 
z wymaganiami dla Straży Pożarnej między innymi: armatura wodno – pianowa (węże 
pożarnicze, prądownice wodne i pianowe, wytwornice pianowe, gaśnice, tłumice, klucze, stojaki 
itp.), pilarki, zestaw ratownictwa medycznego R1, latarki akumulatorowe, aparaty powietrzne z 
butlą kompozytową oraz maską panoramiczną, motopompa pływająca, spodnie pilarza i do 
brodzenia w wodzie itp. 

W grudniu 2019 r. zakupiono lekki samochód specjalny do logistycznego 
zabezpieczenia działań z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego TOYOTA 
PROACE. Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.  

Finansowanie: 

- 84 850 zł środki Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (w tym: 23 000 zł od 
Powiatu Gorzowskiego, 61 850 zł od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. 
o. w Gorzowie Wlkp.) 

- 70 000 zł - ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Zielonej Górze. 
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Główne cechy pojazdu: nadwozie typu mikrobus, przedłużone posiadające powiększoną 
przestrzeń bagażową, kabina dająca możliwość przewozu do 8 ratowników, moc silnika 
umożliwiająca umożliwiające poruszanie się w każdym terenie, przewoźny radiotelefon cyfrowo 
– analogowy, urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze i świetlne. 
 

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 
Państwowa Straż Pożarna jest obowiązana do przekazywania nieodpłatnie technicznie 
sprawnego, zbędnego sprzętu i urządzeń ochotniczym strażom pożarnym.  

W 2019r. dla ochotniczych straży pożarnej przekazano: 

Nazwa, typ pojazdu / urządzenia Marka Rok produkcji Jednostka otrzymująca 

SD 37 IVECO 1992 OSP Kożuchów 

SLOp MERCEDES-BENZ 1994 OSP Łośno 

Łódź pneumatyczna SPORTIS MC 2500 1999 OSP Kostrzyn nad Odrą 

Hydrauliczne urządzenia ratownicze  HOLMATRO 1996 OSP Nowiny Wielkie 

Hydrauliczne urządzenia ratownicze WEBER 1999 OSP Stare Kurowo 

Motopompa pływająca MP 4/2 NIAGARA 2013 OSP Janczewo 

 

2. SPRZET SPECJALISTYCZNY, ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ZAKUPY. 

Ponadto pozyskano niżej wymieniony sprzęt:  
- namioty pneumatyczny z osprzętem i wyposażeniem (oświetlenie, stół – 3 szt., 

nagrzewnica – 2 szt., krzesło – 20 szt., łóżko – 20 szt., pompka elektryczna – 2 
szt., skrzynia – 2 szt., ) – 2 szt. łączna wartość 100 000 zł,  

 kombinezon do pracy w wodzie – 2 szt.,  

 maszt przenośny z osprzętem, 

 drabina nasadkowa aluminiowa, 

 dalmierz laserowy leica disto ze statywem, 

 parawan do działań ratowniczych 3 szt.,  

 zestawy komputerowe – 4 szt. 
 

W roku 2019 zrealizowano kolejny etap zadania polegającego na budowie systemu 
łączności bezprzewodowej na cele ochrony przeciwpożarowej, wartość etapu zadania 50 000 zł. 
 

W 2019 r. sporządzono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej trzy wnioski na dofinansowanie zadań planowanych do realizacji  
w roku 2020: 

 Zakup skokochronu na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Gorzowie Wlkp.; wartość zadania 64000 zł, wnioskowana wysokość dotacji 
z WFOŚiGW 32 000 zł. W ramach realizacji planuje się dokonać zakupu fabrycznie 
nowego skokochronu napełnianego przy pomocy wentylatorów, o wysokich walorach 
użytkowych, gwarantującego niezawodność, bezpieczeństwo, skuteczność 
i efektywność prowadzonych działań ratowniczych. Sprzęt powinien spełniać 
określone w „Rozporządzeni Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 
kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania” oraz posiadać świadectwo dopuszczenia 
wyrobu służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego. 

 Budowa systemu łączności bezprzewodowej na cele ochrony przeciwpożarowej, 
w tym ratownictwa chemicznego i ekologicznego miasta Gorzowa Wlkp. i powiatu 
gorzowskiego, wartość zadania 300000 zł, wnioskowana wysokość dotacji 
z WFOŚiGW 150 000 zł. Zadanie obejmuje budowę systemu łączności bezprzewodowej 
na cele ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. i powiatu 
gorzowskiego. W ramach realizacji planuje się dokonać zakupu sprzętu łączności 
o wysokich walorach użytkowych, gwarantującego niezawodność, bezpieczeństwo 
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i efektywność prowadzonych działań. Pozyskany system umożliwi niezawodne 
i bezpieczne prowadzenie przesyłanie sygnału głosowego pomiędzy wszystkimi 
uczestnikami działań ratowniczych. Spełniać będzie wymagania techniczne określone 
dla środków łączności bezprzewodowej. Spełnia wymagania zasad organizacji 
łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej oraz zasady 
organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania 
na potrzeby działań ratowniczych. 

 Zakup umundurowania specjalnego – środków ochrony indywidualnej - dla 
strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., 
wartość zadania 250000 zł, wnioskowana wysokość dotacji z WFOŚiGW 125 000 zł. 
Zadanie obejmuje zakup i wymianę elementów odzieży specjalnej stanowiących środki 
ochrony indywidualnej. W ramach realizacji planuje się dokonać zakupu fabrycznie 
nowych elementów odzieży specjalnej strażaka o wysokich walorach użytkowych, 
gwarantującego niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność prowadzonych 
działań.  

KM PSP w Gorzowie Wlkp. w 2019 r. dokonała zakupów umundurowania 
i środków ochrony indywidualnej:  

Asortyment Ilość 

Ubranie specjalne 28 szt.  

Buty specjalne gumowe  8 szt. 

Buty specjalne skórzane 21 szt  

Rękawice specjalne 21 szt.  

Ubrania koszarowe 18 szt. 

Koszulka zimowa 20 szt. 

Koszula letnia 22 szt.  

Buty koszarowe  19 szt.  

Bielizna termoaktywna 28 szt.  

Hełmy  8 szt. 

 
Łączna kwota przeznaczona na zakup środków ochrony indywidualnej w 2019 r.  

– ok 145 tys. 

3. WSPÓŁPRACA Z OSP ( KSRG I POZOSTAŁE). 
 
Dokonano rozdziału dotacji, nadzorowano wykonanie zadania publicznego „Zapewnienie 

gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego”. W ramach zadania zakupiono m. im dwa samochody ratowniczo – 
gaśnicze – dla OSP Kostrzyn nad Odrą i OSP Lipki Wielkie średnie samochody ratowniczo – 
gaśnicze, wykonano remonty 4 strażnic OSP, zakupiono sprzęt specjalistyczny na potrzeby 
i wyposażenie związane z przygotowaniem OSP do działań ratowniczo – gaśniczych, w tym m.in. 
aparaty powietrzne z maskami i butlami, radiotelefony, zestawy oświetleniowe, hydrauliczne 
urządzenia ratownicze, elementy umundurowania strażaków w tym hełmy, rękawice, kominiarki, 
ubrania specjalne i obuwie specjalne. Przy udziale dotacji z MSWiA zorganizowano w Lipach 
obóz dla MDP z tereny gminy Kłodawa.  

Poniższa tabela obrazuje kwoty przyznanych dotacji na realizację zadań przez 
poszczególne OSP z KSRG powiatu gorzowskiego. 

Lp 
siedziba 

KMPSP 
kwota dotacji 

Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne 

Inwestycje 

budowlane 

(remonty 

strażnic) 

sprzęt 

techniki 

specjalnej 

sprzęt 

łączności  

wyposażen

ie osobiste 

sprzęt 

techniki 

specjalnej 

sprzęt 

transportow

y 

1 OSP Bogdaniec 9 457,00 zł 
 

 1 457,00 zł 8 000,00 zł 
 

 

2 OSP Deszczno 20 768,00 zł 10 768,00 zł 2 768,00 zł 
 

7 232,00 zł 
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Lp 
siedziba 

KMPSP 
kwota dotacji 

Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne 

Inwestycje 

budowlane 

(remonty 

strażnic) 

sprzęt 

techniki 

specjalnej 

sprzęt 

łączności  

wyposażen

ie osobiste 

sprzęt 

techniki 

specjalnej 

sprzęt 

transportow

y 

3 OSP Janczewo 9 064,00 zł 
 

   9 064,00 zł 
 

4 OSP Kłodawa 8 600,00 zł 8 600,00 zł 
 

    

5 
OSP Kostrzyn 

nad Odrą 
100 000,00 zł 

 
    100 000,00 zł 

6 
OSP Lipki 

Wielkie 
161 000,00 zł 

 
    161 000,00 zł 

7 OSP Lubiszyn 10 500,00 zł 
 

   10 500,00 zł 
 

8 OSP Lubno 5 300,00 zł 5 300,00 zł 
 

    

9 OSP Mościce 5 500,00 zł 
 

  5 500,00 zł 
 

 

10 OSP Różanki 6 000,00 zł 1 032,00 zł 2 200,00 zł 
 

2 768,00 zł 
 

 

11 OSP Santocko 6 800,00 zł   
 

6 800,00 zł 
 

 

12 OSP Witnica 22 568,00 zł 12 100,00 zł 
 

 10 468,00 zł 
 

 

razem 365 557,00 zł 37 800,00 zł 4 968,00 zł 1 457,00 zł 40 768,00 zł 19 564,00 zł 261 000,00 zł 

 
W ramach zadań publicznych, o których mowa w art. 18 ust. 4 Ustawy z dnia 24.04.2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tytuł zadania: „Przygotowanie jednostek 
ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” przy udziale środków 
z dotacji MSWiA dofinansowano m. in. zakup ratowniczych urządzeń hydraulicznych, 
radiotelefonu, aparatów powietrznych, sprzętu i armatury pożarniczej a także remont trzech 
strażnic.  

Poniższa tabela obrazuje kwoty przyznanych dotacji na realizację zadań przez 
poszczególne OSP powiatu gorzowskiego. 

Lp 
Nazwa 

jednostki 
kwota dotacji 

Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne 

remonty strażnic 
sprzęt techniki 

specjalnej 
wyposażenie 

osobiste 
sprzęt techniki 

specjalnej 

1 OSP Ściechów 4 000,00 zł   4 000,00 zł  

2 OSP Staw 4 160,00 zł  2 900,00 zł 1 260,00 zł  

3 OSP Rybakowo 12 000,00 zł    12 000,00 zł 

4 Os. Poznańskie 3 731,00 zł   3 731,00 zł  

5 OSP Ulim 6 000,00 zł 6 000,00 zł    

6 OSP Siedlice 1 500,00 zł  1 500,00 zł   

7 OSP Wawrów 8 548,00 zł 8 548,00 zł    

8 
OSP Santocko - 

Gralewska 
10 000,00 zł    10 000,00 zł 

9 OSP Lubczyno 8 673,00 zł 5 000,00 zł 3 673,00 zł   

10 
OSP Nowiny 

Wielkie 
9 210,00 zł    9 210,00 zł 

razem 67 822,00 zł 19 548,00 zł 8 073,00 zł 8 991,00 zł 31 210,00 zł 

 

W ramach realizacji zadania Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych– w roku 2019, zgodnie z art. 33a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zrealizowano 
szereg przedsięwzięć w zakresie nabycia umundurowania, środków ochrony indywidualnej, 
sprzętu medycznego oraz urządzeń ratownictwa, szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej 
pomocy. Dofinansowanie otrzymały 32 ochotnicze straże pożarne z terenu miasta Gorzowa 
Wlkp. i powiatu gorzowskiego, to jest wszystkie OSP spełniające wymagania formalne. 

Łącznie na realizację zadania Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych – w roku 2019 przeznaczono 180 000 zł.  
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DZIAŁALNOŚĆ KADROWA 

Struktura zatrudnienia i poziom wykształcenia 

FUNKCJONARIUSZE PRACOWNICY CYWILNI 

LIMIT 

ETATOWY 

WYKONANIE PRZYZNANY  LIMIT 

WYKONANIE 

ADMINISTR. POMOCN. 

ILOŚĆ ADM. POM. RAZEM ILOŚĆ ILOŚĆ 

161 158 3 1 4 3,00 1,00 

 
W 2019 r. do służby stałej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej skierowany 

został: 1 absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, który był kształcony 
w systemie stacjonarnym i podjął  służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej 
Straży Pożarnej Nr 1 w Gorzowie Wlkp.  
 
Struktura zatrudnienia wg lat służby  
 

Zatrudnienie w przedziale lat służby 

0 –5 6 –10 11-15 16 - 20 21 – 25 26 – 35 
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o
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b

 

%
 

37 25,34 39 24,68 36 22,78 22 13,92 19 12,03 5 3,16 

 

 

 
Struktura zatrudnienia wg poziomu wykształcenia  
 

Na ogólny stan zatrudnienia 158 strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorzowie Wlkp., poziom wykształcenia ogólnego wg stanu na dzień 31.12.2019 r.  
przedstawia się następująco: 

   wyższe - 83  osób  
   policealne  - 20  osób  
   średnie        - 55  osób  
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Struktura zatrudnienia w rozbiciu na korpusy 
 

 

Ukończone szkoły w 2019 r. 

Uczelnia Rodzaj szkolenia Ilość funkcjonariuszy 

SA PSP Poznań Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 3 

 

Kontynuacja nauki w 2019 r. 

Uczelnia  Rodzaj szkolenia  
Ilość 
funkcjonariuszy 

SGSP Warszawa studia podyplomowe 1 

SGSP Warszawa studia I stopnia 3 

SA PSP Poznań Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 4 

 

Rozpoczęcie nauki w 2019 r. 

Uczelnia  Rodzaj szkolenia  
Ilość 
funkcjonariuszy  

SGSP Warszawa studia II stopnia 1 

SGSP Warszawa studia I stopnia 5 

SA PSP Poznań Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korpusy w tym JRG PSP
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Udział zatrudnienia w korpusach 
w 2019 r.

Oficerowie Aspiranci
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Gorzowie Wlkp. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Informacja 

o stanie bezpieczeństwa sanitarnego  

Miasta Gorzowa Wlkp. w 2019 roku 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gorzów Wlkp., luty 2020 rok 
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Wstęp 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. działając na podstawie 
ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz.59) 
realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed 
niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania chorób, 
w tym zakaźnych i zawodowych.  

W tym celu, sprawuje nadzór nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy 
w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, 
warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych oraz warunkami 
higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, 
w których są udzielane świadczenia zdrowotne. 
Do zadań tutejszego organu należy również nadzór nad przestrzeganiem ustawowego zakazu 
wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych.  

Wykonywanie tych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru 
sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie 
chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na 
prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. prowadził działania mające 
na celu popularyzowanie wśród społeczeństwa szeroko rozumianego zdrowego stylu życia 
poprzez: zachęcanie do racjonalnego żywienia, aktywności fizycznej i przestrzegania zasad 
higieny, przeciwdziałanie uzależnieniom, naukę umiejętności kontroli swojego stanu zdrowia, w 
tym higieny psychicznej. Powyższe działania wynikały z założeń Narodowego Programu Zdrowia 
na lata 2016-2020 oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Priorytetowymi zagadnieniami realizowanymi w 2019r. było: przeciwdziałanie 
uzależnieniom od tytoniu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych, profilaktyka nadwagi 
i otyłości, profilaktyka nowotworów, profilaktyka HIV/AIDS i innych chorób zakaźnych. Uwagę 
zwracano na prowadzenie edukacji w zakresie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków 
zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.  

Przedstawiona informacja o stanie sanitarnym miasta Gorzowa Wlkp. opisuje 
przeprowadzone w 2019r. działania w zakresie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru 
sanitarnego. 

W 2019r. na terenie miasta Gorzowa Wlkp. pod nadzorem sanitarnym znajdowało się 
łącznie 2567 obiektów, w tym: 
 1296 obiektów żywnościowo-żywieniowych, produkcji oraz obrotu kosmetykami, 
 542 obiekty użyteczności publicznej (w tym obiekty i urządzenia wodociągowe), 
 325 zakładów pracy, 
 120 placówek oświatowo-wychowawczych, 
 284 podmioty lecznicze. 

W 2019r. wykonano 2298 kontroli sanitarnych, wydano 891 decyzji administracyjnych  
w tym 494 merytorycznych, nałożono 118 mandatów karnych na kwotę 23350 zł, wydano  
18 postanowień, 7 tytułów wykonawczych.  

Do badań laboratoryjnych pobrano 590 próbek: żywnościowych, wody do spożycia 
i z basenów, wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.  

Przyjęto 147 interwencji, które po rozpatrzeniu w 61 przypadkach uznano za zasadne. 
Największą liczbę kontroli interwencyjnych przeprowadzono w związku ze zgłoszeniami klientów 
dotyczącymi niewłaściwej jakości środków spożywczych.  

W zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, w związku z oddawanymi do 
użytkowania inwestycjami, na terenie miasta Gorzowa Wlkp. nie stwierdzono bezpośredniego 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.  
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Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w 2019 r. należy uznać za dobrą.  
Nie obserwowano epidemicznego występowania chorób zakaźnych.  

W roku 2019 w mieście Gorzowie Wlkp. odnotowano:  

 2 przypadki zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A, co stanowi niewielki 
wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym stwierdzono  
1 zachorowanie, 

 18 przypadków zachorowań na gruźlicę (poziom zbliżony do lat ubiegłych, tj. 2018r. – 18, 
2017r. –17), 

 Spadek podejrzeń/zachrowań na grypę: zarejestrowano 5148 przypadków (w 2018r. – 
8356, w 2017r. – 7110). Grypę rozpoznano na podstawie potwierdzonych badań 
wirusologicznych w 26 przypadkach, 

 Jeden przypadek potwierdzonego zachorowania na odrę, które wystąpiło u osoby 
narodowości ukraińskiej, niezaszczepionej przeciw odrze (2018r. – 0, 2017r. – 0). Od 
2010r. nie rejestrowano żadnego potwierdzonego przypadku zachorowania na odrę. 

W 2019 r. wystąpiło zbiorowe zatrucie pokarmowe wśród uczestników konferencji 
zorganizowanej w Gorzowie Wlkp. Objawy ze strony przewodu pokarmowego wystąpiły u 72 
osób. Przeprowadzone dochodzenie epidemiologiczne i badania laboratoryjne nie pozwoliły na 
ustalenie czynnika chorobotwórczego. 

Realizacja programu szczepień ochronnych była stabilna, poziom zaszczepienia dzieci 
w poszczególnych rocznikach był porównywalny do poziomu występującego w latach 
poprzednich. Niemniej jednak zauważalny jest na przestrzeni ostatnich lat wzrost liczby dzieci 
nieszczepionych. Na podstawie zgłoszeń lekarzy stwierdzono na przestrzeni kilku lat wzrost 
liczby osób uchylających się od szczepień obowiązkowych u małoletnich dzieci. W związku 
z uchylaniem się od wykonania obowiązku szczepień ochronnych u małoletnich dzieci 
w stosunku do rodziców/opiekunów prawnych prowadzone były postępowania administracyjne. 
W toku prowadzonych postępowań wystosowano 4 tytuły wykonawcze o charakterze 
niepieniężnym wraz z 4 wnioskami do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. o wszczęcie postępowań egzekucyjnych w stosunku do rodziców, 
którzy uchylają się od wykonania obowiązkowych szczepień u swoich dzieci. Ponadto do 
rodziców/opiekunów prawnych skierowano 11 pism edukacyjnych dotyczących zasadności 
podjęcia szczepień ochronnych u dzieci. W 4 przypadkach odnotowano wykonanie obowiązku 
szczepień ochronnych. 

Bieżący stan sanitarno-higieniczny większości podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą nie budził zastrzeżeń. Stwierdzono sukcesywną poprawę stanu sanitarno-
technicznego w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Zespołu Szpitalnego przy  
ul. Dekerta 1 oraz w niewielkim zakresie Zespołu Szpitalnego przy ul. Walczaka 42. Wojewódzki 
Szpital Wielospecjalistyczny w Gorzowie Wlkp. prowadzi szereg inwestycji budowlanych w celu 
poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych. Są to zarówno nowe inwestycje 
budowlane, jak i przeprowadzane prace remontowo budowlane w poszczególnych komórkach 
organizacyjnych (m.in. zakończono inwestycję polegającą na rozbudowie szpitala o kompleks 
Ośrodka Radioterapii, zakończono rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego). W dalszym 
ciągu prowadzone są postępowania administracyjne i egzekucyjne zmierzające do uzyskania 
poprawy stanu sanitarno-technicznego w obu zespołach szpitalnych i dostosowania ich do 
wymagań rozporządzenia.  

W związku z prowadzonym nadzorem nad warunkami sanitarno-higienicznymi  
w zakładach pracy stwierdzono utrzymującą się na porównywalnym poziomie liczbę 
pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia 
występujące na stanowisku pracy. Stwierdzono 7 chorób zawodowych, wśród których 
przeważały przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem 
wykonywania pracy oraz borelioza. 

W 2019r. na terenie miasta nie ujawniono podmiotów wprowadzających do obrotu środki 
zastępcze działających w stacjonarnych punktach (2018-0, 2017-0, 2016-0). Obecnie sprzedaż 
tych środków następuje przez internet oraz bezpośrednio przez dilerów, osoby fizyczne 
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i zorganizowane grupy. Państwowa Inspekcja Sanitarna, nie będąc służbą wyposażoną 
w narzędzia do zwalczania handlu dilerskiego i e-handlu współpracuje w tej sprawie z organami 
ścigania.  

Stan sanitarno-higieniczny i techniczny skontrolowanych placówek nauczania  
i wychowania można ocenić jako dostateczny. Problem utrzymania właściwego stanu 
technicznego występuje najczęściej w placówkach publicznych. Bieżące i doraźne prace 
remontowe nie rozwiązują powyższego problemu. Natomiast wykonywanie kompleksowych 
modernizacji wynikających również z realizacji obowiązków nałożonych decyzjami 
administracyjnymi wymaga zabezpieczenia dostatecznej ilości środków finansowych. Z uwagi na 
brak odpowiedniej ich ilości terminy realizacji części obowiązków na wniosek organu 
założycielskiego (Miasta Gorzowa Wlkp.) są przedłużane. W 2019r. wydano  
12 decyzji zmieniających termin wykonania obowiązków (w 2018r. – 13, 2017r. - 10) oraz  
17 decyzji nakładających nowe obowiązki (2018r. – 26, 2017r. – 21). 

W zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia w ramach urzędowej 
kontroli i monitoringu pobierano próbki żywności do badań laboratoryjnych  
w kierunku obecności zanieczyszczeń mikrobiologicznych, obecności metali ciężkich 
szkodliwych dla zdrowia, skażenia promieniotwórczego, pozostałości pestycydów, wykrywania 
materiału genetycznie zmodyfikowanego, obecności wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych, wykrywania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe  
u bakterii zoonotycznych i komensalnych oraz w kierunku oceny oznakowania produktów. 
Zakwestionowano 6 próbek.  

Interweniowano 92 razy na sygnały klientów dotyczące nieprawidłowości w obiektach 
żywnościowo-żywieniowych. W 35 przypadkach kontrole potwierdziły zasadność interwencji.  

Skierowano 3 powiadomienia informacyjne do Systemu Wczesnego Ostrzegania  
o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF). 

Monitorowano wycofanie z obrotu 25 produktów niebezpiecznych zgłoszonych w Systemie 
RASFF. Najczęściej powiadomienia dotyczyły zagrożeń związanych z obecnością 
zanieczyszczeń mikrobiologicznych, zawyżonego poziomu pestycydów, migracji rakotwórczych 
pierwszorzędowych amin aromatycznych oraz formaldehydu z materiałów  
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także obecnością substancji alergennych 
niezadeklarowanych na etykietach produktów spożywczych oraz zanieczyszczeń fizycznych – 
szkło, plastik w produktach spożywczych.  

Stwierdzone w trakcie kontroli przypadki naruszenia stanu sanitarno-higienicznego  
w obiektach żywieniowo-żywnościowych głównie dotyczyły nieprawidłowości stanu technicznego 
pomieszczeń, braku bieżącej czystości oraz niewłaściwej higieny produkcji lub sprzedaży. 
Poprawę stanu sanitarnego egzekwowano m.in. poprzez decyzje administracyjne  
(35) w tym decyzję unieruchamiającą zakład żywienia zbiorowego.  

W systemie ciągłym monitorowano jakość wody z wodociągu publicznego  
w Gorzowie Wlkp., nie odnotowano zgłoszeń przypadków chorób i zatruć wodozależnych.  
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie odpowiadała 
wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, za wyjątkiem pojedynczych 
przypadków stwierdzenia jednorazowych przekroczeń parametrów mikrobiologicznych  
i fizykochemicznych. 

Sposób zapewnienia awaryjnego zaopatrzenia ludności Gorzowa Wlkp. w wodę 
przeznaczoną do spożycia w 2019r. nie uległ zmianie. Dla potrzeb dowożenia wody dla 
mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp., w sytuacjach awaryjnych Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. dysponuje 5 cysternami. Jednakże w przypadkach wystąpienia 
awarii obejmujących rozległe obszary miasta ich ilość może nie zabezpieczyć ciągłości dostaw 
wody.  

Jakość wody w basenie rehabilitacyjnym Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego charakteryzowała się dużą niestabilnością. Z uwagi na pogorszenie jakości 
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wody pod względem parametru mikrobiologicznego (obecność bakterii Pseudomonas 
aeruginosa) - wydano 4 decyzje o zaprzestaniu użytkowania wody w basenie.  

Stan sanitarno – higieniczny skontrolowanych obiektów w większości został oceniony jako 
dostateczny.  

 
1.  Sytuacja epidemiologiczna 

Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w mieście Gorzowie Wlkp. należy uznać za 
dobrą. Nie obserwowano epidemicznego występowania chorób zakaźnych. 

1.1. Zachorowania szerzące się drogą naruszenia ciągłości tkanek 

W 2019 r. liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C spadła w porównaniu 
do lat ubiegłych, zarejestrowano 19 przypadków (2018r. - 26, 2017r. – 26), natomiast 
w przypadku WZW typu B (przewlekłe i BNO czyli bliżej nieokreślone) odnotowano wzrost 
zachorowań w 2019r.-18 przypadków (2018r. - 10, 2017r.- 11) oraz odnotowano  
2 przypadki WZW typu B ostre (2018 r. i 2017 r. - 0). 

Ocenia się, że przypadki rejestrowane nie odzwierciedlają rzeczywistej skali zachorowań, 
czego przyczyną jest fakt, że choroba najczęściej nie daje wyraźnych objawów i przez wiele lat 
może być niewykryta. 

Wykres 1. Zachorowania na WZW typ B i C w latach 2017 – 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Z uwagi na brak metod zapobiegania zakażeniom HCV w drodze szczepień ochronnych, 

szerzeniu się zachorowań na WZW typu C można zapobiec jedynie w drodze działań 
nieswoistych polegających na wdrażaniu i utrzymywaniu wysokich standardów higieniczno-
sanitarnych związanych z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych oraz zabiegów  
o charakterze niemedycznym, przebiegających z naruszeniem ciągłości tkanek  
(np. wykonywanie tatuaży). 

1.2. Zachorowania szerzące się drogą pokarmową 

Salmonella 

W 2019r. główną przyczyną wystąpienia zatruć pokarmowych jest zakażenie wywołane 
pałeczką Salmonella, zarejestrowano spadek liczby zatruć pokarmowych wywołanych tym 
czynnikiem, odnotowano 4 przypadki (2018r. - 7, 2017r. - 36). 

Wykres 2. Zachorowania wywołane pałeczkami Salmonella w latach 2017-2019 . 
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 W 2019r. zarejestrowano 1 przypadek bakteryjnego zatrucia pokarmowego jadem 
kiełbasianym (2018r. – 0, 2017r. – 1). Według informacji uzyskanych od lekarza, zachorowanie 
wystąpiło u osoby, która spożyła żywność konserwowaną metodami przemysłowymi. Brak było 
możliwości przeprowadzenia wywiadu z osobą chorą z uwagi na jej powrót do ojczystego kraju 
(Ukraina).  

Wirusowe zapalenie wątroby typu A 

 W roku 2019 zarejestrowano 2 przypadki zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu 
A (nie ustalono źródła zakażenia). Stanowi to niewielki wzrost w porównaniu z rokiem 2018 w 
którym stwierdzono 1 zachorowanie, jednak w stosunku do roku 2017, w którym odnotowano 13 
zachorowań jest to nadal tendencja spadkowa.  

Zbiorowe zatrucia pokarmowe 

 W analizowanym okresie odnotowano 1 zbiorowe zatrucie pokarmowe, które wystąpiło 
podczas konferencji zorganizowanej w Gorzowie Wlkp. Objawy chorobowe ze strony układu 
pokarmowego wystąpiły u 72 osób. Przeprowadzono dochodzenie epidemiologiczne 
i czynności zmierzające do ustalenia źródła zakażenia. Nie ustalono czynnika 
chorobotwórczego. 

 W 2019r. podobnie jak w latach ubiegłych nie notowano zachorowań na dur brzuszny, dury 
rzekome, cholerę i czerwonkę. 

1.3. Choroby przenoszone drogą kropelkową 

W 2019r. zanotowano spadek zachorowań na ospę wietrzną – zarejestrowano 515 
zachorowań (2018r.- 574, 2017r.- 2254). Wzrosła nieznacznie ilość zachorowań na szkarlatynę 
- 39 przypadków (2018r. – 30, 2017r.-37).  

Wykres 3. Zachorowania na ospę wietrzną w latach 2017-2019. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wykres 4. Zachorowania na szkarlatynę w latach 2017-2019 
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1.4. Choroby przenoszone drogą kropelkową, przeciw którym prowadzone są 
szczepienia ochronne 
 

Różyczka 

W 2019r. nie zarejestrowano przypadków zachorowań na różyczkę (2018 r. - 3 przypadki, w 2017 
– 2). 

Świnka 

Liczba zachorowań na świnkę uległa spadkowi w 2019r. odnotowano 4 przypadki, (2018r. - 8, 
2017r. - 8). 

Odra 

Do czasu wprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych, tj. do 1975r., co roku na odrę 
w Polsce chorowało od 70 000 - 200 000 osób, a umierało 200–300 dzieci, a tysiące miało ciężkie 
powikłania wymagające długotrwałej hospitalizacji z powodu jej powikłań.  
Po wprowadzeniu szczepień przeciw odrze zachorowalność systematycznie spadała.  
W 2017r. w Polsce zarejestrowano 63 zachorowania, w kolejnych latach obserwowano 
dynamiczną tendencję wzrostową; w 2018 r. odnotowano 339 zachorowań, w roku 2019 już 934. 
Pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna w tym zakresie ma związek z licznymi podróżami, 
zarówno zarobkowymi, jak i turystycznymi. Nie bez znaczenia jest również rozluźnienie 
dyscypliny szczepień zarówno w Polce, jak i Europie.  
W Gorzowie Wlkp. w roku 2019 zarejestrowano 1 zachorowanie na odrę (jest to pierwszy 
potwierdzony przypadek od 2010r.), które wystąpiło u osoby narodowości ukraińskiej, 
niezaszczepionej p/odrze. Ponadto odnotowano 2 przypadki podejrzenia zachorowania na odrę, 
które zostały wykluczone po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych. 
W każdym ww. przypadku prowadzono nadzór epidemiologiczny nad osobami chorymi lub 
podejrzanymi o zachorowanie oraz osobami z kontaktu, w tym w zakresie szczepień 
poekspozycyjnych. W ramach działań przeciwepidemicznych zaszczepiono 10 osób. 
 
1.5.Zachorowania na choroby odzwierzęce 
 

W 2019r. zachorowania na boreliozę w mieście kształtują się na 
podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, zanotowano 15 zachorowań 
(w tym jedną neuroboreliozę), w 2018r. zarejestrowano 14 przypadków, 
podczas gdy w 2017 roku - 36.  
Ze względu na niespecyficzne i rozciągnięte w czasie objawy, wiele 
przypadków boreliozy może być rozpoznawanych i zgłaszanych ze 
znacznym opóźnieniem. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na 
rozpoznawalność boreliozy jest diagnostyka laboratoryjna. 
 

 
Szczepienia p/wściekliźnie 

W 2019r. liczba osób pokąsanych przez nieznane zwierzęta wzrosła w porównaniu do roku 
ubiegłego. Do szczepień p/wściekliźnie zakwalifikowano 17 osób, w roku 2018 - 9 osób, a w 
2017r. -24. 
 
1.6. Pozostałe jednostki chorobowe zarejestrowane w 2019 r. 

Gruźlica 

W 2019r. przypadki zachorowań na gruźlicę kształtują się na 
zbliżonym poziomie do lat poprzednich (2019r.-18; 2018r.-18, 
2017r.-17). Najczęstszą postacią kliniczną gruźlicy, tak jak  
w latach poprzednich była gruźlica płuc.  
Swoistą metodą zapobiegania gruźlicy jest stosowanie 
szczepienia BCG. Szczepienia te wykonywane są zgodnie  
z programem Szczepień Ochronnych. Ustawa o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nakłada na 
osoby chore na gruźlicę obowiązek leczenia (w tym leczenia szpitalnego w okresie wydalania 
prątków gruźlicy). 
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W 2019r. w mieście Gorzowie Wlkp. obserwowano spadek liczby podejrzeń/zachorowań 
na grypę, zarejestrowano - 5148 zachorowań, w tym 26 przypadków potwierdzonych badaniem 
wirusologicznym.  

Dla porównania w roku 2018 zanotowano 8356 przypadków, w tym potwierdzonych 44, a 
w 2017r.- 7110, potwierdzonych 36. 

Wykres 5. Zachorowania na grypę w latach 2017 – 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

AIDS 

W 2019 roku zarejestrowano 14 przypadków bezobjawowego zakażenia wirusem HIV, co 

stanowi wzrost w porównaniu z 2018 rokiem, w którym odnotowano 8 przypadków zakażenia, w 

roku 2017 – 1 przypadek. Zarejestrowano 3 zachorowania na AIDS, podczas gdy w latach 2018, 

2019 po jednym przypadku. 

Podsumowanie 

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych była stabilna.  

W 2019 r. odnotowano:  

 spadek liczby: 

 liczby zachorowań na WZW typ C, 

 liczby zatruć pokarmowych wywołanych pałeczką Salmonella, 

 liczby zachorowań na ospę wietrzną, 

 liczby zachorowań na świnkę, 

 liczby zachorowań na różyczkę, 

 liczby podejrzeń/zachorowań na grypę. 

 utrzymywanie się na zbliżonym poziomie 

 liczby zachorowań na gruźlicę, 

 liczby zachorowań na boreliozę, 

 wzrost 

 liczby zachorowań na WZW typu B, 

 liczby zachorowań na WZW typu A, 
 liczby zachorowań na szkarlatynę, 
 liczby zakażeń HIV oraz zachorowań na AIDS oraz osób pokąsanych przez 

zwierzęta. 
 
1.7. Szczepienia ochronne 

Obowiązek wykonania szczepień ochronnych wynika z ustawy z dnia 5 grudnia 2008r.  
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U.  
z 2019r., poz. 1239 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. 
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 753). 
Uzupełnieniem wymienionych regulacji prawnych jest Program Szczepień Ochronnych (PSO) na 
dany rok, ogłaszany corocznie przez Głównego Inspektora Sanitarnego w drodze komunikatu. 
Jest on przeznaczony dla lekarzy i pielęgniarek będących realizatorami obowiązkowych 
szczepień ochronnych. Jest to dokument o charakterze technicznym i zawiera informacje oraz 
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wytyczne na temat sposobu realizacji obowiązku szczepień ochronnych, zgodne z aktualną 
wiedzą medyczną, w tym wskazuje wiek, w którym dane szczepienie powinno być 
przeprowadzone. Lekarz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i wytycznymi merytorycznymi 
zawartymi w PSO na dany rok, dokonuje oceny czy i kiedy szczepienie obowiązkowe powinno 
zostać przeprowadzone. 

1.7.1. Nadzór nad szczepieniami 

W 2019r. nadzorem sanitarnym objęto 31 podmiotów leczniczych wykonujących 
szczepienia ochronne. W ramach sprawowanego nadzoru przeprowadzane były kontrole  
w punktach szczepień. 
 
Tabela 1. Podmioty lecznicze wykonujące szczepienia ochronne na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

Liczba ogółem Oddziały noworodkowe Gabinety lekarzy 
rodzinnych 

Poradnie 

31 1 26 4 

 

Zakres kontroli obejmował: 

 prawidłowość realizowania Programu Szczepień Ochronnych, 

 prawidłowość gospodarki szczepionkami zakupionymi przez Ministra Zdrowia do realizacji 
obowiązkowych szczepień ochronnych,  

  zachowanie zasad łańcucha chłodniczego podczas transportu oraz przechowywania 
szczepionek,  

 zachowanie zasad higieny podczas wykonywania szczepień, 

 nadzór nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.  

Ponadto do obowiązków tutejszego organu należało przygotowywanie zamówień na 
preparaty szczepionkowe służące do realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych,  
a także przechowywanie i sukcesywna dystrybucja szczepionek do podmiotów leczniczych. 

W 2019r. przeprowadzono 43 planowane kontrole w punktach szczepień (2018r.- 44, 
2017r.- 44) oraz 1 kontrolę doraźną w podmiocie, który rozpoczął działalność.  
Ponadto rozpatrzono 2 interwencje (jedna dotycząca zagubienia karty uodpornienia dziecka, 
druga - odroczenia szczepień u dziecka z powodu nieobecności pielęgniarki wykonującej 
szczepienia), z czego jedną uznano za zasadną. Przeprowadzono 3 kontrole w ww. zakresie. 

W 2019r. placówki wykonujące szczepienia ochronne preparaty szczepionkowe 
przechowywały i transportowały w sposób prawidłowy, z zachowaniem łańcucha chłodniczego w 
celu zachowania ich trwałości i zapobieżenia zmniejszeniu ich skuteczności (transportowane w 
termotorbach z wkładami chłodzącymi).  

1.7.2. Egzekwowanie obowiązku szczepień 

Sposób egzekwowania obowiązku szczepień został określony w przepisach ustawy z dnia 
17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2019r., poz.1438 
ze zm.).  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. nie jest organem egzekucyjnym. 
Na podstawie przepisów ww. ustawy oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadła 
jemu rola wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym. Wierzyciel ma obowiązek doręczyć 
dłużnikowi upomnienie, a po bezskutecznym upływie terminu na wykonanie obowiązku, wystawić 
tytuł wykonawczy, który przesyła do organu egzekucyjnego. 

Co do zasady w tego typu sprawach jako organ egzekucyjny występuje wojewoda. 
Jednakże w odniesieniu do województwa lubuskiego uprawnienie to przysługuje Lubuskiemu 
Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gorzowie Wlkp. Wynika to  
z porozumienia zawartego między ww. organem a Wojewodą Lubuskim z dnia 23 kwietnia 2014r. 
W porozumieniu tym Wojewoda Lubuski powierzył Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Sanitarnemu w Gorzowie Wlkp. prowadzenie spraw z zakresu egzekucji 
administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym na terenie województwa lubuskiego, 
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dotyczących poddania osób małoletnich obowiązkowym szczepieniom ochronnym w ramach 
Narodowego Programu Szczepień Ochronnych.  

Obserwowany jest wzrost liczby osób, które odmawiają wykonania obowiązkowych 
szczepień u swoich dzieci. W Gorzowie Wlkp. w latach 2015-2017 zarejestrowano 109 dzieci, 
których opiekunowie prawni (191 osób) odmawiali wykonania obowiązkowych szczepień 
ochronnych, w 2018r. zarejestrowano 171 dzieci (213 rodziców/opiekunów), natomiast na koniec 
2019 roku zarejestrowano 235 dzieci (282 rodziców/opiekunów). 

Tabela 2. Liczba niezaszczepionych dzieci w wyniku odmowy rodziców/opiekunów zamieszkałych na 
terenie Miasta Gorzów Wlkp., na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą i Witnicy oraz na terenie wsi  
w Powiecie Gorzowskim (stan grudzień 2019r.) 
 

Miasto Gorzów Wlkp. Powiat Gorzowski – wieś Powiat Gorzowski –  
Kostrzyn n. Odrą , Witnica 

Ilość osób nie 
zaszczepionych 

Ilość rodziców 
osób nie 

zaszczepionych 

Ilość osób nie 
zaszczepionych 

Ilość rodziców 
osób nie 

zaszczepionych 

Ilość osób nie 
zaszczepionych 

Ilość rodziców 
osób nie 

zaszczepionych 

 
235 

 

 
282 

 
67 

 
88 

 
30 

 
43 

Razem: 332 dzieci 
Razem: 413 rodziców 

 

W związku z uchylaniem się od wykonania obowiązku szczepień ochronnych  
u małoletnich dzieci, w stosunku do rodziców/opiekunów prawnych prowadzone są 
postępowania administracyjne. W toku prowadzonych postępowań wystosowano 4 tytuły 
wykonawcze o charakterze niepieniężnym wraz z 4 wnioskami do Lubuskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. o wszczęcie postępowań 
egzekucyjnych w stosunku do rodziców, którzy uchylają się od wykonania obowiązkowych 
szczepień u swoich dzieci.  

Ponadto do rodziców/opiekunów prawnych skierowano 11 pism edukacyjnych dotyczących 
zasadności podjęcia szczepień ochronnych u dzieci. W 2019 roku odnotowano w 4 przypadkach 
wykonanie obowiązku szczepień ochronnych. 

Szczepienia ochronne są skuteczną i społecznie akceptowaną metodą zapobiegania 
zachorowaniom na choroby zakaźne, zarówno w prewencji indywidualnej, jak również 
kształtowania odporności całej populacji - prewencji zbiorowej. Warunkiem osiągnięcia 
odporności w skali populacji i zmniejszenia ryzyka epidemicznego szerzenia się tych chorób 
zakaźnych w populacji jest wysoki odsetek zaszczepionych osób (zwykle odporność populacyjną 
osiąga się przy zaszczepieniu co najmniej ok. 95 % odsetka populacji).  

Tak wysoki odsetek osób zaszczepionych skutecznie zapobiega szerzeniu się zachorowań 
na choroby zakaźne chroniąc nie tylko tych, którzy się zaszczepili, ale również osoby, które 
z powodu przeciwwskazań zdrowotnych zaszczepione być nie mogły. Jeżeli liczba osób 
unikających szczepień osiągnie poziom powyżej określonego procenta populacji, mogą zacząć 
pojawiać się lokalne ogniska epidemii chorób zakaźnych Przykłady z wielu krajów pokazują, że 
rosnąca liczba rodziców/opiekunów niezgadzających się na szczepienia swoich dzieci, a co za 
tym idzie obniżający się stopień zaszczepienia populacji, doprowadziła do powrotu chorób 
zakaźnych (np. odry). 

Wprowadzenie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciw wybranym chorobom 
zakaźnym zmniejsza także społeczne skutki związane z ciężkimi zdrowotnymi następstwami 
chorób zakaźnych, w tym związane z kosztami leczenia tych chorób oraz ich powikłań. 
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Tabela 3. Liczba zaszczepionych dzieci (mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp.) w latach 2017-2019. 

Wiek/ 
szczepienie przeciw 

 

 
2019 rok 

 
2018 rok 

 
2017 rok 

13 miesiąc życia 
odra, świnka, różyczka 

994 
dzieci w roczniku 

uodporniono 69,2% 

1480 
dzieci w roczniku 

uodporniono 73,8% 

1423 
dzieci w roczniku 

uodporniono 71,5% 

6 rok życia 
błonica, tężec, 
krztusiec 

975 
dzieci w roczniku 

uodporniono 68,4% 

1459 
dzieci w roczniku 

uodporniono 67,5% 

1491 
dzieci w roczniku 

uodporniono 70,8% 

6 rok życia 
II dawka odra, świnka, 
różyczka 

761 
dzieci w roczniku 

uodporniono 53,4% 

 
X 

 
X 

10 rok życia 
II dawka odra, świnka, 
różyczka 

1153 
dzieci w roczniku 

uodporniono 74,5% 

1613 
dzieci w roczniku 

uodporniono 71,6% 

1690 
dzieci w roczniku 

uodporniono 79,8% 

14 rok życia 
błonica, tężec 

1115 
dzieci w roczniku 

uodporniono 75,3% 

1366 
dzieci w roczniku 

uodporniono 79,7% 

1056 
dzieci w roczniku 

uodporniono 82,3% 

19 rok życia 
błonica, tężec 

895 
dzieci w roczniku 

uodporniono 71,6% 

1196 
dzieci w roczniku 

uodporniono 65,7% 

1309 
osób w roczniku 

uodporniono 72,9% 

Podsumowanie: 

 Realizacja programu szczepień ochronnych była stabilna, poziom zaszczepienia dzieci w 
poszczególnych rocznikach był porównywalny do poziomu występującego  
w latach poprzednich. Niemniej jednak zauważalny jest ciągły wzrost liczby dzieci 
nieszczepionych. 

 Punkty szczepień, w których przechowywane są preparaty szczepionkowe prowadziły 
całodobowy monitoring wymaganej temperatury przechowywania preparatów 
szczepionkowych. 

1.7.3. Stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

W 2019r. na terenie miasta przeprowadzono kontrole stanu sanitarnego w podmiotach 
leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (szpitale), 
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (przychodnie, poradnie, laboratoria medyczne, zakłady 
rehabilitacji) oraz w obiektach prowadzących działalność leczniczą w ramach praktyki 
zawodowej (lekarskie, pielęgniarskie). 

Kontrole dotyczyły bieżącego stanu sanitarno-higienicznego oraz spełnienia przez 
placówki wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 
(t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 2190 ze zm.). W trakcie kontroli zwracano uwagę na zagadnienia 
dotyczące procesów sterylizacji wyrobów medycznych, mycia i dezynfekcji powierzchni oraz na 
postępowanie z odpadami medycznymi i odzieżą ochroną personelu. Zakres kontroli obejmował 
również prowadzenie przez podmioty lecznicze dokumentacji dotyczącej realizacji działań 
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych związanych z udzielaniem 
świadczeń medycznych.  

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzono postępowania administracyjne. 
Bieżący stan sanitarno-higieniczny oraz techniczny większości placówek nie budził zastrzeżeń. 
Drobne uchybienia usuwane były w trakcie kontroli.  

W stosunku do 2 podmiotów leczniczych prowadzących poradnie ginekologiczne, które 
posiadały opracowany program dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymagań określonych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej, a nie dostosowały się w terminie do 31 grudnia 2017r. obowiązują 2 decyzje 
zobowiązujące do dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów.  

Stwierdzono sukcesywną poprawę stanu sanitarno-technicznego w pomieszczeniach 
jednostek organizacyjnych Zespołu Szpitalnego przy ul. Dekerta 1 oraz w niewielkim zakresie 
Zespołu Szpitalnego przy ul. Walczaka 42. Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny w Gorzowie 
Wlkp. prowadzi szereg inwestycji budowlanych w celu poprawy warunków udzielania świadczeń 
medycznych. Są to zarówno nowe inwestycje budowlane, jak i przeprowadzane prace 
remontowo budowlane w poszczególnych komórkach organizacyjnych (m.in. zakończono 
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inwestycję polegającą na rozbudowie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego 
o kompleks Ośrodka Radioterapii, zakończono rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego). 
Ponadto w szpitalu sukcesywnie dokonywane są zakupy mebli na wyposażenie oddziałów, 
działów i komórek organizacyjnych. Jednocześnie wykonywane są prace remontowe wynikające 
z bieżących potrzeb oraz z nałożonych decyzji administracyjnych.  

W 2019 r. w Zespole Szpitalnym przy ul. Walczaka 42 Oddział Psychiatryczny Ogólny 
Żeński X został zlikwidowany w dotychczasowej lokalizacji. Wszystkie pomieszczenia oddziału 
zlokalizowane zostały na pierwszym piętrze w pawilonie nr III. 

W dalszym ciągu występują trudności w dostosowaniu budynków szpitalnych przy  
ul. Walczaka 42 do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą. Spowodowane jest to ich lokalizacją w starych budynkach, 
brakiem funkcjonalności pomieszczeń oraz ograniczonymi możliwościami technicznymi ich 
przystosowania. Korzystniejsza sytuacja występuje w Zespole Szpitalnym przy ul. Dekerta 1, 
w którym wymagania dla tego typu obiektów uwzględnione były już na etapie projektowania.  

Szpital posiadał opracowany program dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej zaopiniowany pozytywnie przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. W wyniku niedostosowania podmiotu w pełnym 
zakresie w terminie do 31 grudnia 2017r. na wniosek strony wydano postanowienie o wpływie 
niespełnienia wymagań na bezpieczeństwo pacjentów. Skutkowało to wydaniem decyzji 
zobowiązującej stronę do wykonania obowiązków w ściśle określonych terminach. 

Ponadto w 2019r. podejmowano działania związane z wystąpieniem ognisk zakażeń 
szpitalnych w: 

 zespole szpitalnym przy ul. Dekerta - dwa ogniska wywołane przez Clostridium Difficile 
oraz Vancomycin-Resistant Enterococcus faecium, 

 zespole szpitalnym przy ul. Walczaka - jedno ognisko zakażenia świerzbowcem ludzkim. 
Ponadto przeprowadzono kontrole w zakresie: 

 oceny podejmowanych działań zmierzających do zapobiegania rozprzestrzeniania się 
pałeczek Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy w tym szczepów 
Klebsiella pneumoniae typu NDM w przypadku ich wystąpienia, 

 oceny podjętych działań w związku z hospitalizacją pacjentki z potwierdzonym wynikiem 
dodatnim Klebsiella pneumoniae typu NDM.  

Obowiązujące w szpitalu procedury zostały wdrożone. 

1.7.4. Interwencje 

W 2019r. wpłynęło 17 interwencji, z czego 4 dotyczyły stanu sanitarno-higienicznego  
w podmiotach leczniczych, natomiast 13 występowania w budynkach mieszkalnych gryzoni  
i insektów. Po rozpatrzeniu 9 interwencji (dotyczących głownie obecności w budynkach 
mieszkalnych gryzoni oraz insektów – pluskiew i mrówek) uznano za zasadne.  

1.7.5. Działalność kontrolno-represyjna 

W 2019r. przeprowadzono 378 kontroli w podmiotach leczniczych, w tym 67 kontroli 
w Zespołach Szpitalnych przy ul. Dekerta 1 i przy ul. Walczaka 42.  

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami stanu sanitarno-higienicznego wydano: 

 17 decyzji administracyjnych, w tym 10 nakazujących usunięcie nieprawidłowości,  
4 przedłużające termin wykonania obowiązków, 1 odmawiającą zmiany terminu,  
1 umarzającą postępowanie administracyjne, 1 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji, 

 3 tytuły wykonawcze, 

 2 postanowienia o podjęciu postępowania egzekucyjnego, 

 2 postanowienia o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego, 

 7 postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązków 
i poprawy stanu sanitarno-higienicznego, na łączną kwotę 13500 zł (WSzW  
w Gorzowie Wlkp. 11500 zł, Szpital Jednodniowy Chirurgia Jednego w Gorzowie Wlkp. 
2000 zł) 
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 nałożono 9 mandatów karnych o łącznej kwocie 900 zł (głównie za nieprawidłową 
gospodarkę odpadami medycznymi). 

 

Tabela 4. Działania kontrolno-represyjne w latach 2017-2019. 

Wykonane działania 2017 2018 2019 

Kontrole sanitarne podmiotów leczniczych /Szpitala 367/69 416/ 105 378/67 

Decyzje 63 55 33 

Opinie sanitarne 1 4 3 

Tytuły wykonawcze 1 1 3 

Postanowienia o zawieszeniu postępowania 
egzekucyjnego 

0 4 2 

Postanowienia o nałożeniu grzywny 

(kwota) 

4 

(15 000 zł) 

2 

(5 000 zł) 

7 

(13 500zł) 

Postanowienia o podjęciu postępowania egzekucyjnego 0 0 2 

Postanowienia o wydaniu opinii o wpływie niespełnienia 
wymagań 

0 3 0 

Mandaty karne 

(kwota) 

2  

(300 zł) 

12 

(1 600 zł) 

9 

 (900zł) 

Podsumowanie: 

 Bieżący stan sanitarny większości podmiotów leczniczych nie budził zastrzeżeń. 

 W związku ze stwierdzonymi uchybieniami nałożono 10 decyzji nakładających obowiązek 

poprawy stanu sanitarno-higienicznego oraz 9 mandatów karnych na łączna kwotę 900 zł. 

 W Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gorzowie Wlkp. Spółka z o. o.  

w związku z niewykonaniem w terminie obowiązków nałożonych decyzjami wydano  

4 postanowienia o nałożeniu grzywny w wysokości 11 500 zł.  

 

2. Warunki zdrowotne środowiska bytowania mieszkańców 

2.1. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

W 2019 roku nadzorem sanitarnym objęto: 

 1 wodociąg publiczny dostarczający wodę dla ok. 99 % mieszkańców Gorzowa Wlkp., 

 5 indywidualnych ujęć wody służących do działalności publicznej lub handlowej. 
                                                                                                                                                    

Łącznie przeprowadzono 96 kontroli, w tym 79 
z pobraniem próbek wody do badań laboratoryjnych, które 
zostały zbadane pod kątem parametrów 
mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych. Jakość wody 
w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom 
określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 
grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). 
W 12 próbkach stwierdzono jednorazowe przekroczenia 
parametrów (w tym 5 mikrobiologicznych i 7 
fizykochemicznych). 

W 2019r. badania ciepłej wody użytkowej w kierunku bakterii z rodzaju Legionella sp. 
w ramach nadzoru sanitarnego przeprowadzono w 2 obiektach prowadzących działalność 
leczniczą, tj.: 
 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – Zespoły Szpitalne 

przy ul. Dekerta 1 i ul. Walczaka 42,   
 Hospicjum św. Kamila przy ul. Stilonowej 21. 
Dodatkowo pobrano 1 próbkę ciepłej wody użytkowej z instalacji wewnętrznej  
obiektu prowadzącego usługi noclegowe (tj. Apartament Edelmana przy ul. Edelmana 1)  
w związku ze zgłoszeniem, otrzymanym za pośrednictwem unijnej sieci nadzoru 
epidemiologicznego  nad legionellozą (ELDSNet), dotyczącym wystąpienia potwierdzonego 
przypadku zachorowania na legionellozowe zapalenie płuc u turysty pochodzącego  
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z Niemiec. 

Jakość ciepłej wody spełniała wymagania określone w Załączniku nr 5 pkt A do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), za wyjątkiem jednej próbki wody pobranej 
w ramach kontroli wewnętrznej w Zespole Szpitalnym  przy ul. Walczaka 42 (Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy 1A). W wyniku podjętych natychmiastowo działań naprawczych jakość wody uległa 
poprawie. 

2.2. Awaryjne zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

 Sposób zapewnienia awaryjnego zaopatrzenia ludności Gorzowa Wlkp. w wodę 
przeznaczoną do spożycia w 2019r. nie uległ zmianie. 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. dysponuje 5 cysternami, 
które w sytuacjach awaryjnych służą do zapewnienia ciągłości dostaw wody do spożycia dla 
mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. Niemniej jednak w przypadkach wystąpienia awarii 
obejmujących rozległe obszary miasta ich ilość może nie być wystarczająca. 

Konieczność posiadania rezerwowego zaopatrzenia w wodę dotyczy również szpitali. 
Zespół Szpitalny przy ul. Dekerta Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wlkp., jako źródło rezerwowe wskazuje przyłącze do sieci wodociągu miejskiego w Gorzowie 
Wlkp. Jednak z uwagi na jego nieużytkowanie, w przypadku awarii własnego ujęcia wody szybkie 
przełączenie szpitala na zasilanie wodą z wodociągu miejskiego może okazać się nieskuteczne.  

Natomiast Zespół Szpitalny przy ul. Walczaka 42, korzystający z wody podawanej 
z wodociągu publicznego, jako rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę wskazuje utrzymywaną 
w eksploatacji studnię głębinową nr 4, wchodzącą w skład działającego w latach ubiegłych 
indywidualnego ujęcia wody. Jednakże szybkie uruchomienie tego ujęcia w sytuacji awaryjnej 
nie jest technicznie możliwe.  

W 2019r. spółkę zarządzającą obiektem zobowiązano w drodze decyzji do doprowadzenia 
do odpowiedniego stanu sanitarno-higienicznego ścian, sufitu i podłogi w pomieszczeniu,  
w którym znajdują się urządzenia wodociągowe ujęcia wskazanego jako rezerwowe źródło 
zaopatrzenia wody. Termin realizacji ww. obowiązku upłynął w dniu 01.01.2020r.  

2.3. Obiekty użyteczności publicznej 

W 2019r. pod nadzorem znajdowało się 530 obiektów użyteczności publicznej (2018r. – 
526, 2017r. – 514). Skontrolowano 237 obiektów (2018r. - 255, 2017r. – 245), co stanowiło 45% 
ich ogólnej liczby (w 2018r. i 2017r. wynosiło 48 %).  

W obiektach tych przeprowadzono łącznie 265 kontroli, w tym 9 z pobraniem próbek wody  
z basenów kąpielowych.  

Ponadto prowadzono kontrole dodatkowe (69), wynikające z bieżących potrzeb 
(interwencje, kontrole w związku z wydawaniem opinii w sprawie imprez masowych, nadzór nad 
postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi). Łącznie wydano 186 decyzji 
administracyjnych (2018r. - 202, 2017r. -155), w tym m.in. 157 w zakresie postępowania ze 
zwłokami/szczątkami ludzkimi, 1 nakładającą obowiązki, 1 nakładającą karę pieniężna oraz  
1 zmieniającą termin. 

Tabela. 1. Obiekty użyteczności publicznej 

Rodzaj obiektu 

Liczba według 
ewidencji 

Liczba 
skontrolowanych 

Liczba kontroli 

Liczba obiektów ocenionych jako 

dobre złe* 

2
0
1
7
r. 

2
0
1
8
r. 

2
0
1
9
r. 

2
0
1
7
r. 

2
0
1
8
r. 

2
0
1
9
r. 

2
0
1
7
r. 

2
0
1
8
r. 

2
0
1
9
r. 

2
0
1
7
r. 

2
0
1
8
r. 

2
0
1
9
r. 

2
0
1
7
r. 

2
0
1
8
r. 

2
0
1
9
r. 

Ustępy publiczne 9 9 11 5 3 7 5 3 7 0 0 4 1 0 0 
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Rodzaj obiektu 

Liczba według 
ewidencji 

Liczba 
skontrolowanych 

Liczba kontroli 

Liczba obiektów ocenionych jako 

dobre złe* 

2
0
1
7
r. 

2
0
1
8
r. 

2
0
1
9
r. 

2
0
1
7
r. 

2
0
1
8
r. 

2
0
1
9
r. 

2
0
1
7
r. 

2
0
1
8
r. 

2
0
1
9
r. 

2
0
1
7
r. 

2
0
1
8
r. 

2
0
1
9
r. 

2
0
1
7
r. 

2
0
1
8
r. 

2
0
1
9
r. 

Baseny 
kąpielowe 

4 3 3 4 3 3 17 18 17 1 1 1 0 0 0 

Inne jednostki 
pomocy 

społecznej 
6 6 6 3 2 4 3 2 4 0 0 2 0 0 0 

Noclegownie 3 3 4 3 3 3 4 3 6 0 0 0 0 0 0 

Hotele/Motele 11 11 12 3 5 4 3 5 5 0 3 1 2 0 1 

Inne obiekty 
świadczące 

usługi hotelarskie 
3 4 4 1 2 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 

Zakłady 
fryzjerskie 

77 80 76 30 24 37 34 25 37 6 5 4 9 2 4 

Zakłady 
kosmetyczne 

59 64 74 37 51 54 38 51 56 5 3 6 11 7 4 

Zakłady tatuażu 8 11 9 7 9 6 7 9 6 2 3 0 0 0 0 

Zakłady odnowy 
biologicznej 

27 27 22 15 9 11 15 12 12 0 1 0 2 1 0 

Inne zakłady, w 
których są 

świadczone 
łącznie więcej niż 

jedna z usług 
fryzjerskich, 

kosmetycznych, 
odnowy 

biologicznej, 
tatuażu 

216 215 215 84 103 86 86 104 89 0 0 2 17 7 10 

Dworce 
autobusowe 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Dworce i stacje 
kolejowe 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

Tereny 
rekreacyjne 

30 30 30 20 8 8 20 8 9 1 7 3 1 1 0 

Cmentarze 6 6 6 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

Domy 
przedpogrzebowe 

1 3 3 3 3 1 3 3 1 2 2 0 0 0 0 

zakłady karne 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 

Pozostałe obiekty 
użyteczności 

publicznej 
51 51 53 24 24 10 24 24 11 3 0 5 2 4 0 

RAZEM 514 526 530 245 255 237 267 276 265 20 26 29 46 23 19 

*) obiekty, w odniesieniu do których w okresie sprawozdawczym, w trakcie ostatniej kontroli stwierdzono uchybienia, co skutkowało 

wszczęciem postępowania administracyjnego, wydaniem decyzji administracyjnej, czy nałożeniem grzywny w drodze mandatu 

 
Zakres kontroli obejmował warunki sanitarno – higieniczne oraz sposób prowadzenia 

gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi (zakłady kosmetyczne, solaria, zakłady 
pogrzebowe), a także ocenę jakości wody z basenów kąpielowych.  
Stan sanitarno – higieniczny skontrolowanych obiektów w większości został oceniony jako 
zadawalający. W 23 obiektach zakwestionowano stan sanitarno-techniczny lub sanitarno-
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higieniczny (2018r. – w 34 obiektach, w 2017r. w 37 obiektach). Osoby odpowiedzialne zostały 
ukarane 28 mandatami karnymi na kwotę 4850 zł (2018r. – 21, 2017r. – 34).  
 

Jakość wody w basenie Centrum 
Rehabilitacyjno-Sportowym „Słowianka”  
w ciągu całego roku odpowiadała 
wymaganiom sanitarnym.  
W basenie w Hotelu „Gracja” w ciągu roku 
zakwestionowano jakość wody w zakresie 
parametru fizykochemicznego (chloroform). W 
tym zakresie wydano decyzję administracyjną 
– w wyniku jej realizacji uzyskano poprawę 
jakości wody.  

Natomiast w przypadku basenu Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy przy ul. 
Walczaka – z uwagi na stwierdzenie obecności bakterii Pseudomonas aeruginosa  
w wodzie obowiązywały w trakcie roku 4 decyzje o zaprzestaniu użytkowania wody, tj.: 

 08.03 - 09.04.2019r. (33 dni) 

 24.04 - 10.05.2019r. (17 dni), 

 30.05 - 12.06.2019r. (14 dni), 

 09.10 - 05.11.2019r. (28 dni). 
Po podjęciu przez zarządcę obiektu działań naprawczych jakość wody uległa poprawie  
i ww. decyzje uległy wygaszeniu. 
Wydano także 4 decyzje (w tym 3 zmieniające termin) zobowiązujące do poprawy jakości wody 
w ww. basenie w zakresie chloroformu i kwasu izocyjnanurowego. Na koniec 2019r. uzyskano 
poprawę jakości wody wyłącznie w zakresie chloroformu.  

W 2019r. kontrolą objęto stan sanitarny placów zabaw administrowanych przez  
3 zarządców nieruchomości (Gorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową, Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Dolinki”, Administracją Domów Mieszkalnych nr 4). Ich stan oceniono jako dostateczny.  

Administratorzy/zarządcy większości 
obiektów dokonywali jednokrotnej 
wymiany piasku w piaskownicach 
(raz w sezonie).  
W wielu miejscach wprowadzono 
dodatkowo zabezpieczenia placów 
zabaw oraz piaskownic przed 
dostępem zwierząt (m.in. w postaci 
ogrodzenia piaskownic). 
Praktyka pokazuje jednak, że nie 
zawsze zastosowane rozwiązania 
chronią w pełni te miejsca przed 
zanieczyszczeniem (np. odchodami 

ptaków, małych zwierząt). Z tego też powodu zarządcom/właścicielom terenów rekreacyjnych 
przypomniano o obowiązku corocznej wymiany piasku w piaskownicach, a także zabezpieczenia 
tych urządzeń przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez zwierzęta, utrzymywania 
urządzeń zabawowych na placach zabaw we właściwym stanie sanitarno – technicznym, a także 
konieczności wprowadzenia rozwiązań warunkujących prawidłowe użytkowanie tych urządzeń 
(np. odkrywanie/zakrywanie piaskownicy plandeką, okresowe poddawanie jej elementów 
myciu/dezynfekcji, okresowe zdejmowanie/zakładanie plandeki z piaskownic w przypadku 
dłuższych przerw w ich użytkowaniu (np. celem ich przewietrzenia), ze szczególnym 
uwzględnieniem informacji o potrzebie i zasadności wykonywania tych czynności w ramach 
korzystania z placów zabaw, kierowanych do mieszkańców/rodziców).  

2.4. Interwencje 

W 2019r. przyjęto 34 pisma interwencyjne (w roku 2018 – 33, 2017 – 55), z czego 28 
rozpatrzono we własnym zakresie, a 12 uznano za zasadne.  
Rozpatrywane sprawy dotyczyły: 

 stanu sanitarno – technicznego budynków mieszkalnych i posesji oraz otoczenia 
człowieka – 13, 

 stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej -9, 
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 jakości wody – 4, 

 hałasu - 2. 

2.5. Podsumowanie 

 Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie odpowiadała 
wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, za wyjątkiem pojedynczych 
przypadków stwierdzenia jednorazowych przekroczeń parametrów mikrobiologicznych  
i fizykochemicznych.  

 Jakość wody w basenie rehabilitacyjnym Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego charakteryzowała się dużą niestabilnością, co skutkowało wyłączeniem go 
z użytkowania przez łączny okres 92 dni. 

 W dalszym ciągu istnieje konieczność doskonalenia procedur dotyczących awaryjnego 
zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia, zwłaszcza w zakresie szybkiego 
uruchamiania zastępczych źródeł wody. 

 W zakresie zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z placów zabaw - użytkownikom tych 
urządzeń (rodzice/opiekunowie) należy wskazywać potrzebę i zasadność wdrażania 
i stosowania zasad prawidłowego użytkowania tych miejsc (m.in. zakrywanie/odkrywanie 
plandek piaskownic, zamykanie po sobie bramek prowadzących na plac zabaw itp.). 

3. Stan sanitarny obiektów żywnościowo – żywieniowych 

3.1.Jakość zdrowotna środków spożywczych wprowadzanych do obrotu 

W ramach urzędowej kontroli i monitoringu pobierano próbki żywności do badań 
laboratoryjnych w kierunku wykrywania między innymi: zanieczyszczeń mikrobiologicznych, 
obecności metali ciężkich szkodliwych dla zdrowia, skażenia promieniotwórczego, pozostałości 
pestycydów, wykrywania materiału genetycznie zmodyfikowanego, obecności 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, wykrywania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe u bakterii zoonotycznych i komensalnych oraz oceny oznakowania 
produktów.  

Pobrano do badań laboratoryjnych 532 próbki żywności (2018r. – 473, 2017r.- 442), 
z czego 6 próbek zostało zakwestionowanych (2018r. -14, 2017r. – 31) w tym 3 ze względu na 
nieprawidłowe znakowanie produktów, 3 ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne. 
Ponadto pobrano do badań w kierunku obecności migracji ołowiu i kadmu, migracji specyficznej 
pierwszorzędowych amin aromatycznych, migracji formaldehydu 7 próbek wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością (2018r. -5, 2017r.- 4). Próbek nie kwestionowano.  

Odnotowano jedno ognisko chorób przenoszonych drogą pokarmową wśród uczestników 
konferencji zorganizowanej w dniu 29 października 2019r. w Gorzowie Wlkp. W ramach 
dochodzenia epidemiologicznego pobrano do badań laboratoryjnych w kierunku wykrywania 
bakterii chorobotwórczych 15 wymazów sanitarnych ze sprzętu produkcyjnego oraz dłoni 
pracowników oraz 3 próbki żywności. Próbek nie kwestionowano.  
Ponieważ stwierdzono liczne przypadki objawów zatrucia pokarmowego u uczestników 
konferencji oraz szereg nieprawidłowości higienicznych naruszających przepisy prawa 
żywnościowego w obiekcie z którego dostarczony został poczęstunek na konferencję, ze 
względu na ochronę zdrowia ludzkiego zgodnie z zasadą ostrożności, Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję zawieszającą prowadzenie działalności 
żywnościowo-żywieniowej w pomieszczeniach ww. lokalu gastronomicznego.  
Strona podporządkowała się nakazom decyzji, zaprzestała prowadzenia działalności 
i niezwłocznie rozpoczęła prace porządkowe i modernizacyjne. Po spełnieniu warunków 
określonych w decyzji działalność wznowiono. 

Funkcjonowanie Systemu RASFF (System Wczesnego Ostrzegania 
o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia 
Zwierząt) w 2019 roku 

W 2019r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. 
skierował 3 powiadomienia informacyjne do systemu RASFF (w 2018r. – 3, 

w 2017r. – 3) dotyczące:  

 obecności bakterii Salmonella enteritidis w filecie z piersi kurcząt - 1, 

 obecności pałeczek Campylobacter jejuni w świeżych żołądkach z kurczaka - 2.  
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Ponadto w 2019r. wpłynęło 25 powiadomień w systemie RASFF (w 2018r. -27, w 2017r.-
26), które dotyczyły między innymi:  
 zanieczyszczeń mikrobiologicznych: 

 wody źródlanej bakteriami z grupy coli; 

 kebaba mrożonego, gorczycy białej, mleka w proszku, piersi z kurczaka, metki łososiowej 
bakterią Salmonella; 

 frankfurterek bakterią Listeria monocytogenes; 
 zawyżonego poziomu pestycydów (np. w mące gryczanej, płatkach żytnich, ziarnach żyta, 

porze świeżym); 
 obecność substancji alergennych niezadeklarowanych na etykiecie (np. w papryce 

konserwowej, orzeszkach ziemnych panierowanych, maśle wegańskim); 
 obecność zanieczyszczeń stałych – szkło, plastik (w bulionie w proszku, warzywach 

mrożonych); 
 obecność w suplementach diety syldenafilu (lek stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji oraz 

w pierwotnym nadciśnieniu płucnym); 
 migracji specyficznej pierwszorzędowych amin aromatycznych z materiałów  

i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (łyżka kuchenna); 
 migracji formaldehydu z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością -

pojemnik, kubek bambusowy). 

Działania kontrolne związane z powiadomieniami w systemie RASFF obejmowały 
monitorowanie występowania produktów w miejscach obrotu hurtowego i detalicznego, 
zabezpieczanie i wycofywanie partii produktów uznanych za niebezpieczne oraz nadzorowanie 
przebiegu i skuteczności działań podjętych przez przedsiębiorstwa zobowiązane do wycofania 
produktów z obrotu, a także prowadzenie postępowań wyjaśniających. 

3.2. Działalność kontrolno-represyjna 

Na terenie miasta działało 1277 zakładów żywnościowo-żywieniowych, 18 zakładów obrotu 
kosmetykami oraz 1 zakład produkcji kosmetyków. Przeprowadzono 734 kontrole obiektów 
żywnościowo-żywieniowych i produkcji/obrotu kosmetykami. 
Wydano 35 decyzji administracyjnych w związku z naruszeniem stanu sanitarno-higienicznego, 
w tym 1 decyzję unieruchamiającą zakład żywienia zbiorowego (2018r. – 52, w tym 1 
unieruchamiająca zakład; 2017r. - 59, w tym 4 unieruchamiające zakłady;). 

Nałożono 81 mandatów karnych (2018r. – 117, 2017r. – 167), na łączną kwotę 17600 zł 
(2018r. – 21150 zł, 2017r. – 35300 zł). Najczęściej mandaty nakładano w zakładach obrotu 
żywnością (39 mandatów na łączną kwotę 7650 zł) oraz w zakładach żywienia zbiorowego 
otwartego (34 mandaty na łączną kwotę 8050 zł).  
Główne przyczyny nakładania grzywien w drodze mandatu karnego to: 
- zły stan techniczny obiektów; 
- niewłaściwa higiena produkcji lub sprzedaży; 
- brak bieżącej czystości. 

Tabela 1. Ocena stanu sanitarnego obiektów produkcji i obrotu żywnością w latach 2017 - 2019  

 

Lp. 
Grupa obiektów 

Ilość obiektów wg 
ewidencji 

Ilość obiektów 
skontrolowanych 

Ilość kontroli 

Ilość kontroli 
podczas których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1. Zakłady produkcji żywności 81 87 90 52 61 41 92 100 74 18 16 4 

2. Obiekty obrotu żywnością 680 682 662 303 225 174 543 439 364 108 62 43 

3. 
Zakłady żywienia 
zbiorowego otwarte 

339 349 343 141 139 112 228 229 182 74 67 44 

4. 
Zakłady żywienia 
zbiorowego zamknięte 

131 136 138 107 104 55 138 150 92 49 45 16 

5. 

Zakłady produkujące lub 
wprowadzające do obrotu 
opakowania przeznaczone 
do kontraktu z żywnością 

40 42 44 20 10 10 22 13 12 1 0 0 

6. 
Obiekty produkcji, 
konfekcjonowania i obrotu 
kosmetykami 

21 19 19 3 4 8 3 4 10 0 2 0 

ogółem 1292 1315 1296 626 543 400 1026 935 734 250 192 107 
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Wykres 1.  Stan sanitarny nadzorowanych grup obiektów wyrażony w ilości kontroli kwestionujących stan  
sanitarno-higieniczny w stosunku do kontroli przeprowadzonych w latach 2017-2019. 

 
 

3.3. Współpraca z innymi jednostkami nadzoru i kontroli oraz władzami 
administracyjnymi.  

W związku ze sprawowaniem urzędowej kontroli żywności podejmowano współpracę  
z Inspekcją Weterynaryjną, Komendą Miejską Policji, Urzędem Miasta Gorzowa Wlkp., Urzędem 
Miasta Kostrzyn nad Odrą, Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym, Państwową Inspekcją 
Handlową, Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspektoratem Ochrony Środowiska. 

W związku z kolejnymi ogniskami i przypadkami ASF w Polsce w 2019r. i realnym 
zagrożeniem wystąpienia tej choroby w stadach świń i dzików w powiecie gorzowskim wzmożono 
nadzór nad sprzedażą mięsa w zakresie źródeł ich pochodzenia przeprowadzono także 2 
kontrole na targowisku przy ul. Targowej w Gorzowie Wlkp. oraz 2 kontrole na giełdzie przy ul. 
Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp. wspólnie z przedstawicielami Inspekcji Weterynaryjnej. 

3.4. Podsumowanie 

 Interweniowano 92 razy na sygnały klientów dotyczące nieprawidłowości w obiektach 
żywnościowo-żywieniowych (2018r. - 92, 2017r. - 95). W 35 przypadkach kontrole potwierdziły 
zasadność interwencji.  

 Skierowano 3 powiadomienia informacyjne do systemu RASFF. 
 Monitorowano wycofanie z obrotu 25 produktów niebezpiecznych zgłoszonych  

w Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych  
i Środkach Żywienia Zwierząt (system RASFF). 

 W związku z naruszeniem stanu sanitarno-higienicznego wydano 35 decyzji 
administracyjnych, w tym 1 decyzję unieruchamiającą zakład żywienia zbiorowego otwartego; 

 Nałożono 81 mandatów karnych, na łączną kwotę 17600 zł.  
 Skierowano 6 wniosków o nałożenie kary pieniężnej do Lubuskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za prowadzenie działalności  
w zakresie niezgodnym z decyzją zatwierdzającą lub bez decyzji zatwierdzającej oraz za 
nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych (2018r. -11, 
2017r.-19). 

 Odnotowano 1 zbiorowe zatrucie pokarmowe. 
 
4. Warunki higieniczno-sanitarne środowiska pracy 

4.1. Działalność kontrolno-represyjna 

Sekcja Higieny Pracy wykonuje zadania w zakresie: 
1) nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, w tym przestrzegania przepisów 

dotyczących czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, substancji  
i mieszanin chemicznych, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym; 

2) prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie zgłaszanych podejrzeń chorób 
zawodowych w celu wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Gorzowie Wlkp. decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej 
stwierdzenia; 

3) nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących: 

0
200
400
600
800

1000
1200

Liczba obiektów
skontrolowanych

LIczba kontroli Liczba kontroli
podczas, których

stwierdzono
nieprawidłowości

626

1026

250
543

935

192400

734

107

2017 2018 2019



80 
 

 wprowadzania do obrotu i stosowania w działalności zawodowej prekursorów narkotyków 
kategorii 2 i kategorii 3, 

 substancji chemicznych i ich mieszanin, 

 produktów biobójczych i detergentów;  
4) nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących zakazu wytwarzania  

i wprowadzania do obrotu środków zastępczych wynikającego z ustawy z dnia 29 lipca 
2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

W 2019r. nadzorem sanitarnym objęto 325 zakładów znajdujących się na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp. zatrudniających 23546 pracowników.  

W ramach prowadzonego nadzoru bieżącego przeprowadzono 168 kontroli w 148 zakładach 
zatrudniających 10274 pracowników, w tym między innymi:  

 16 kontroli w ramach nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami,  
 5 kontroli w ramach nadzoru nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3,  
 4 kontrole dotyczące nadzoru nad produktami biobójczymi, 
 15 kontroli dotyczących nadzoru nad warunkami pracy w narażeniu na czynniki 

biologiczne,  
 13 kontroli w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin, czynników lub procesów 

technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. 

W ramach realizacji nadzoru zapobiegawczego uczestniczono w 19 odbiorach obiektów 
zgłoszonych do użytkowania (9 - rozbudowa, 10 – nowopowstałe). 

Tabela.1. Działania kontrolno-represyjne w latach 2017-2019. 

Działania kontrolno -represyjne 2017 2018 2019 

Liczba skontrolowanych zakładów  pracy 183 147 148 

Liczba zatrudnionych pracowników w skontrolowanych zakładach 14 744 14 631 10274 

Liczba kontroli w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego 207 160 168 

Liczba kontroli w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 12 19 19 

Liczba wydanych decyzji 21 22 21 

Mandaty, wnioski o ukaranie 0 0 0 

Liczba wydanych postanowień 0 0 0 

W ramach bieżącego nadzoru nad warunkami pracy wydano 21 decyzji administracyjnych 
(2018r.- 22, 2017-21, w tym: 15 decyzji nakładających na pracodawców obowiązki poprawy 
stanu sanitarno - higienicznego, 3 decyzje zmieniające terminy wykonania obowiązków 
nałożonych wcześniejszymi decyzjami, 1 decyzję uchylającą decyzję wcześniej wydaną, 2 
decyzje wygaszające decyzje wcześniej wydane.  

Liczbę i rodzaj nieprawidłowości stwierdzanych w trakcie kontroli stanu sanitarno-
higienicznego w zakładach pracy przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 1. Liczba stwierdzonych w 2019r. nieprawidłowości/liczba wydanych nakazów nakładających na 

pracodawców obowiązki ich usunięcia. 
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4.2. Narażenie pracowników na czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy 

W 2019r. przeprowadzono 65 kontroli w zakładach, w których stwierdzono występowanie 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Na podstawie przedstawionych 
pomiarów tych czynników stwierdzono w 23 zakładach przekroczenie norm higienicznych tj. 
najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN – dla hałasu i wibracji) i najwyższych 
dopuszczalnych stężeń (NDS – dla substancji chemicznych).  

Poniżej przedstawiono liczbę pracowników zatrudnionych w skontrolowanych zakładach, 
którzy byli narażeni na czynniki szkodliwe dla zdrowia oraz eksponowanych na czynniki 
rakotwórcze. 

Wykres 1. Liczba narażonych pracowników na czynniki szkodliwe w latach 2017-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobnie, jak w poprzednich latach głównym czynnikiem szkodliwym występującym  
w środowisku pracy w natężeniach przekraczających normy higieniczne jest hałas (>85 dB). 
Narażeni na hałas są głównie pracownicy na stanowiskach produkcji wyrobów z tworzyw 
sztucznych lub gotowych wyrobów metalowych. Są to przypadki, kiedy ponadnormatywny hałas 
jest emitowany przez urządzenia i maszyny niezbędne w procesie technologicznym.  

Gdy wyeliminowanie ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na hałas nie jest 
możliwe za pomocą środków ochrony zbiorowej lub organizacji pracy, pracodawcy, zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania 
mechaniczne (Dz.U. z 2005r. nr 157 poz. 1318), powinni wprowadzić w życie programy działań 
organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas oraz zapewnić 
dla pracowników środki ochrony indywidualnej słuchu dobrane do widma hałasu. Istotnym 
elementem profilaktyki jest również monitorowanie przez lekarzy medycyny pracy stanu zdrowia, 
w tym narządu słuchu pracowników.  

Spadek liczby osób pracujących w narażeniu na wibracje związany jest m.in.  
ze zmiennymi warunkami natężenia pracy w zakładach oraz z nieznacznym spadkiem 
zatrudnienia na stanowiskach, gdzie występowało narażenie na drgania mechaniczne. Zmienne 
warunki pracy wynikają z różnej ilości i wielkości otrzymywanych zleceń, większość zakładów 
wytwarza elementy na zlecenia podmiotów zewnętrznych. 

Spadek liczby pracowników narażonych na czynniki rakotwórcze i mutagenne związany 
jest m.in. z nieznacznym spadkiem zatrudnienia na stanowiskach, gdzie występowało narażenie 
na czynniki rakotwórcze, a także zmianą form zatrudnienia części personelu medycznego 
(z umów o pracę na kontrakty). Narażenie głównie wynikało z powodu wykonywania pracy 
w kontakcie z promieniowaniem jonizującym w podmiotach leczniczych, a w laboratoriach 
podczas używania odczynników chemicznych. 



82 
 

4.3. Choroby zawodowe 

Zgodnie z art. 235¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy za chorobę zawodową 
uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli  
w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim 
prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla 
zdrowia, występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, 
zwanych „narażeniem zawodowym”. 

W roku 2019 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. 
wpłynęło 18 zgłoszeń podejrzeń chorób zawodowych dotyczących pracowników zatrudnionych 
w zakładach pracy znajdujących się na terenie Gorzowa Wlkp.  
Prowadzono 28 postępowań, z czego 1 dotyczyło sprawy wszczętej w 2017r. oraz  
9 w 2018r.  

Wydano 6 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oraz 6 decyzji 
o stwierdzeniu choroby zawodowej.  

W 2019r. na podstawie prawomocnych decyzji stwierdzono 7 przypadków chorób 
zawodowych. 

Wykres 1. Liczba  stwierdzonych przypadków chorób zawodowych w latach 2017-2019. 

 

Wśród stwierdzanych chorób zawodowych dominują przewlekłe choroby obwodowego 
układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy (zespół cieśni w obrębie 
nadgarstka) oraz borelioza. Od kilku lat nie stwierdza się chorób zawodowych będących 
wynikiem narażenia na mierzalne czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy tj: hałas. 

Wykres 2. Choroby zawodowe stwierdzone w 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.5. Interwencje 

W 2019r. rozpatrzono 5 interwencji, z czego 2 uznano za zasadne. Dotyczyły one: 
 nieprawidłowego oznakowania etykiet na opakowaniach mieszanin chemicznych 

wprowadzanych do obrotu,  
 niewłaściwych warunków pracy ze względu na niską temperaturę w hali sklepu. 

4.6. Podsumowanie 

W roku sprawozdawczym, w porównaniu do roku 2018r. i lat poprzednich, odnotowano: 
 spadek liczby pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe dla 

zdrowia: hałasu, wibracji oraz pyłów przemysłowych, co związane jest m.in. ze zmiennymi 
warunkami natężenia pracy w zakładach oraz z nieznacznym spadkiem zatrudnienia na 
stanowiskach na których występuje narażenie na te czynniki. 
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 dominowanie wśród stwierdzanych chorób zawodowych przewlekłych chorób obwodowego 
układu nerwowego wywołanych sposobem wykonywania pracy oraz boreliozy występującej 
głównie u pracowników leśnych i rolników  

4.7. Nadzór nad środkami zastępczymi 

Na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu 
działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w dziedzinie bieżącego nadzoru 
sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów dotyczących zakazu wytwarzania i 
wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. W przypadku 
stwierdzenia naruszenia tego zakazu organ wymierza karę pieniężną w wysokości od 20 000 zł 
do 1 000 000 zł w drodze decyzji, która podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej środek zastępczy to produkt zawierający 
substancję o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty w takich samych 
celach jak środek odurzający, substancja psychotropowa lub nowa substancja psychoaktywna.  

Środki zastępcze mają postać tabletek, proszków, mieszanin ziół, suszu, kadzidełek, czy 
naklejek tzw. „tatuaży”. Sprzedawane są w sklepach lub przez Internet pod nazwą artykułów 
kolekcjonerskich, nawozów do roślin, środków piorących, tabletek do zmywarek często  
z  umieszczonym komunikatem „Produkt nie do spożycia”. 
W zależności od rodzaju nowego narkotyku może być on połykany, wciągany przez nos, 
wstrzykiwany lub inhalowany. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład 
chemiczny nie jest znany, może podlegać wahaniom i modyfikacjom. Nigdy nie wiadomo, jak po 
ich zażyciu zareaguje konkretny organizm. 

Rysunek 1. Różne formy środków zastępczych, źródło: interent  

 

 

 

 

 

 

 

Dystrybucja środków zastępczych prowadzona jest przez Internet oraz na zasadzie 
sprzedaży dilerskiej przez osoby fizyczne i zorganizowane grupy, nie ujawniono obiektów 
stacjonarnych wprowadzających do obrotu środki zastępcze. Państwowa Inspekcja Sanitarna, 
nie będąc służbą wyposażoną w narzędzia do zwalczania handlu dilerskiego  
i e-handlu współpracuje w tej sprawie z organami ścigania.  

4.7.1. Dane statystyczne, postępowania administracyjne 

W 2019r. na terenie nadzorowanym przez PPIS w Gorzowie Wlkp. nie ujawniono podmiotów 
wprowadzających do obrotu środki zastępcze działających w stacjonarnych punktach. W 2015r. 
ujawniono 3 takie przypadki, w 2016r. 1 przypadek, w 2017r. i 2018r. nie było takich przypadków. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
źródło: internet 
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Działania PPIS w Gorzowie Wlkp. obejmowały:  
a) monitoring podejrzeń / zatruć środkami zastępczymi zgłaszanych przez placówki oraz 

powiadamianie LPWIS w Gorzowie Wlkp.,  
b) współpracę z podmiotami leczniczymi dokonującymi zgłoszenia podejrzeń/zatrucia 

środkami zastępczymi, 
c) współpracę z organami ścigania, Urzędem Celnym w Rzepinie,  
d) prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie: 
-  zakazu wprowadzania do obrotu środków zastępczych, 
- orzeczenia przepadku i zniszczenia zatrzymanych środków zastępczych, 
- nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, 

e) wprowadzanie i aktualizację danych w Systemie Monitorowania Informacji  
o Dopalaczach (SMIOD oraz SMIOD2) - baza danych służąca organom Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej do monitorowania nadzoru nad środkami zastępczymi w skali kraju. 

W 2019r. nie zgłoszono do tutejszego organu spraw związanych z zatrzymaniem osób 
posiadające środki zastępcze, celem przeprowadzenia w/w postępowań  na podstawie ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii.  Prowadzone postępowania administracyjne dotyczyły spraw 
przekazanych w 2018r. 

W październiku 2019r. Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. zgłosiła podejrzenie 
wprowadzania do obrotu środków zastępczych w sklepie zlokalizowanym w sąsiedztwie szkoły, 
który był chętnie odwiedzany przez młodzież. W trakcie kontroli przeprowadzonej  
w asyście Funkcjonariuszy Policji stwierdzono w obiekcie m.in. konfekcjonowanie i sprzedaż 
produktów na bazie konopi, w tym służących do ewaporyzacji. Zabezpieczono produkty  
w postaci suszu i pobrano do badań 14 próbek, które przekazano do Katedry Medycyny Sądowej 
Zakładu Toksykologii Klinicznej i Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 
–. Właścicielowi ww. sklepu nakazano w drodze decyzji wycofanie z obrotu produktów 
wymienionych w zarządzeniu zabezpieczenia oraz zakazano wprowadzania do obrotu tych 
produktów na czas niezbędny do przeprowadzenia badań, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy. 
Wyniki badań ww. próbek suszu nie wykazały obecności środków odurzających, substancji 
psychoaktywnych ani innych środków chemicznych mogących wykazywać działanie 
narkotyczne.  

Tabela 1. Działania w zakresie nadzoru nad środkami zastępczymi w 2019r. 

Liczba spraw przekazanych przez organy ścigania: 
 

Ogółem: 1 

 miejsce zdarzenia w Gorzowie Wlkp. 

 miejsce zdarzenia w powiecie gorzowskim  
(w Kostrzynie nad Odrą) 

 0 spraw 

 1 sprawa 

Liczba prowadzonych postępowań w 2019r.: Ogółem: 5  

 dotyczących zdarzeń na terenie Gorzowa Wlkp. 

 dotyczących zdarzeń na terenie powiatu gorzowskiego 

 4 postępowania 

 1 postępowanie 

Liczba wydanych decyzji: Ogółem: 5 

 dotyczących zdarzeń na terenie Gorzowa Wlkp. 

 dotyczących zdarzeń na terenie powiatu  gorzowskiego 

zakres wydanych decyzji: 

 orzekające przepadek na rzecz Skarbu Państwa i zniszczenie 
środków zastępczych 

 decyzje nakładające kary pieniężne za wprowadzanie do obrotu 
środków zastępczych  

 decyzja w zakresie zakazu wprowadzania, nakazu wycofania z 
obrotu oraz przepadku i zniszczenia środków zastępczych 

 decyzja w zakresie zakazu wprowadzania i nakazu wycofania z 
obrotu środków zastępczych   

 

 4 decyzje 

 1 decyzja 
 
 
 

 1 decyzja (1 - Gorzów Wlkp.,) 
 

 1 decyzja (1 - Gorzów Wlkp.) 
 

 2 decyzje (1– Gorzów Wlkp.,  
1-Kostrzyn nad Odrą.) 

 

 1 decyzja (1 - Gorzów Wlkp.)  
 

Liczba nałożonych kar pieniężnych (kwota): Gorzów Wlkp. – 1 (20 000zł) 

Liczba zgłoszonych podejrzeń/zatruć:  81 

(Gorzów Wlkp. - 76, Witnica – 1, 
Kostrzyn nad Odrą. - 4) 

Liczba zgonów wywołanych zażyciem środków zastępczych: 0 
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Wydano 4 decyzje administracyjne:  

 1 decyzję zakazującą wprowadzania do obrotu środków zastępczych, nakazującą wycofanie 
z obrotu i orzekającą przepadek na rzecz Skarbu Państwa i zniszczenie,  

 1 decyzję w zakresie nakazu wycofania z obrotu środków zastępczych i zaprzestania 
prowadzenia działalności, 

 1 decyzję orzekającą przepadek na rzecz Skarbu Państwa i zniszczenie środków 
zastępczych, 

 1 decyzję nakładającą na osobę fizyczną karę pieniężną za wprowadzanie do obrotu środków 
zastępczych na kwotę 20 000 zł. Strona nie odwołała się od otrzymanej decyzji. 

4.7.2. Zgłoszenia podejrzeń / zatruć środkami zastępczymi 

W 2019 r. wpłynęło 81 zgłoszeń przypadków podejrzeń/zatruć środkami zastępczymi lub 
nowymi substancjami psychoaktywnymi, z czego 76 zgłoszeń dotyczyło miasta Gorzowa Wlkp., 
natomiast 5 zgłoszeń zdarzeń na terenie powiatu gorzowskiego (4 - Kostrzyn nad Odrą, 1 - 
Witnica). W 2018r. odnotowano 192 przypadki zatruć, z czego 188 dotyczyło mieszkańców 
Gorzowa Wlkp. 

W zdecydowanej większości przypadków w zgłoszeniach podano, że nieznane były nazwy 
użytych produktów/ „dopalaczy” lub substancji psychoaktywnych. Największą liczbę zgłoszeń 
otrzymano w miesiącu marcu i kwietniu oraz w miesiącu lipcu . 

Wykres 1. Liczba zgłoszonych w 2019r. przypadków podejrzeń /zatruć środkami zastępczymi mających 
miejsce na terenie Gorzowa Wlkp. 

 

 

 

  

 

 

 

Zgłoszenia podejrzeń zatruć substancjami psychoaktywnymi dotyczyły następujących 
grup: 

 mężczyźni - 65 przypadków (85,5 %),  
 kobiety - 2 przypadki (2,6 %)  
 osoby poniżej 18 r. ż - 9 przypadków (11,9 %).  

Wśród mężczyzn największą grupę wiekową stanowiły osoby w wieku od 30 do 39 lat (27,6%) 
oraz od 25 do 29 lat (27,6%), a wśród osób poniżej 18 r.ż. wszystkie przypadki dotyczyły 
chłopców (najmłodszy miał 14 lat). 
 
Rysunek 2. Liczba zgłoszonych przypadków podejrzeń zatruć środkami zastępczymi z podziałem na płeć 

(kobiety/dziewczynki, mężczyźni/chłopcy). 

    2                 0                           65          9 
 

Szczegółowy rozkład wiekowy osób, u których wystąpiło podejrzenie/ zatrucie przedstawia 
poniższy wykres.  
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Wykres 2. Rozkład wiekowy osób, którym udzielono pomocy medycznej w związku z podejrzeniem 

zatrucia środkami zastępczymi w 2019 r. 

  

 

4.7.3. Działalność profilaktyczna (promocja zdrowia) 

Przeciwdziałanie narkomanii, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r.  
o przeciwdziałaniu narkomanii realizowane było również przez działalność profilaktyczną.  

Prowadzono szereg działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych 
do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń 
wynikających z używania tzw. „dopalaczy”. Udział w przeprowadzonych działaniach 
edukacyjnych wzięło ok. 1400 osób. Działania prowadzone były w ramach realizacji programów 
edukacyjnych wynikających z własnych zadań, jak również w ramach współpracy z Komendą 
Miejską Policji w Gorzowie Wlkp., dyrektorami i pedagogami szkół oraz organizatorami 
wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, w tym m.in. Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym 
„Słowianka”,  „Warta  Gorzów Wlkp.’’, „Klub Szachowy „Stilon Gorzów”. 

Przeprowadzono następujące działania: 

1) Zorganizowano 21 zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej, których elementem była edukacja 
w zakresie zdrowotnych skutków wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych. 
Dodatkowo prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych wśród uczestników spotkań i 
przeprowadzono: 

 17 prelekcji adresowanych do 360 uczestników wypoczynku letniego i zimowego  
w wieku od 7 do 12 lat, 

 4 warsztaty adresowane do 125 uczniów gorzowskich szkół średnich. 
2) Podczas konferencji pod hasłem „Wakacje bez zagrożeń” zorganizowanej dla młodzieży w 

gorzowskim amfiteatrze uruchomiono punkt informacyjno – edukacyjny, w którym 
dystrybuowano m.in. ulotki tematyczne. Szacuje się, że punkt odwiedziło ok. 600 osób. 

3) W ramach Kampanii „Bezpieczne i Zdrowe wakacje” podczas prowadzonych narad  
w placówkach organizujących wypoczynek letni i zimowy dystrybuowano ulotki poruszające 
temat „dopalaczy”, 

4) na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym zamieszczono 11 artykułów na temat 
środków zastępczych. 

 
4.7.4. Podsumowanie 

 Skutki używania środków zastępczych i substancji psychoaktywnych stanowią szereg 
problemów dla zdrowia publicznego, dlatego podejmowane są działania kontrolne  
w przypadku jakichkolwiek podejrzeń związanych z wprowadzaniem ich do obrotu oraz 
prowadzana jest działalność edukacyjna w tym zakresie.    

 Utrzymuje się trend odchodzenia od dystrybucji środków zastępczych  
w punktach stacjonarnych na rzecz sprzedaży dilerskiej, bezpośredniej sprzedaży przez 
osoby indywidualne lub zorganizowane grupy i Internet. 

 Podejmowana jest współpraca w zakresie zwalczania handlu dilerskiego i e-handlu  środkami 
zastępczymi z organami ścigania. 
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5. Warunki sanitarne w placówkach wychowania i nauczania  
  

5.1. Działalność kontrolo-represyjna 

W roku 2019 pod nadzorem sanitarnym znajdowało się 120 publicznych oraz 
niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych, tj. 17 żłobków  
i klubów dziecięcych, 39 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, 21 szkół 
podstawowych,1 szkoła specjalna, 2 licea, 3 szkoły policealne, 1 ponadgimnazjalna szkoła 
zawodowa, 4 szkoły wyższe, 6 obiektów uczelni wyższych, 4 placówki wychowania 
pozaszkolnego (hale sportowe funkcjonujące samodzielnie), 16 placówek wsparcia dziennego, 
4 placówki z pobytem całodobowym (2 domy studenckie, 1 bursa i 1 internat) oraz 2 placówki 
z pobytem dziennym (Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy dla dzieci 
z autyzmem i Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczy dla dzieci z autyzmem). 

 
Wykres 1. Placówki oświatowo-wychowawcze na terenie Gorzowa Wlkp. będące pod nadzorem 
sanitarnym w 2019r.  

 
 

W 2019r. uruchomiły swoją działalność 3 nowe placówki niepubliczne sprawujące opiekę 
nad dziećmi do lat 3, tj. Klub Malucha „Gumisie” przy ul. Plac Jana Pawła II 64, Klub Malucha 
„Akademia Filemona” przy ul. Żółkiewskiego 1 oraz Niepubliczny Żłobek – Klub Malucha „Little 
Bunny” przy ul. Witosa 2. 

Na terenie miasta funkcjonowało łącznie 17 placówek sprawujących opiekę nad dziećmi 
do lat 3, w tym:  

13 niepublicznych: 

 8 żłobków, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia 
do lat 3 (126 miejsc dla dzieci), 

 5 klubów dziecięcych, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi od ukończenia  
1 roku życia do lat 3 (72 miejsca dla dzieci) 
4 publiczne (żłobki miejskie) 

W 2019r. wszystkie placówki sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 zapewniły opiekę dla 
638 dzieci, z czego 4 publiczne żłobki miejskie zapewniły miejsca dla 440 dzieci.  
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Wykres 2. Liczba placówek opiekuńczych dla dzieci do lat 3 funkcjonujących na terenie Gorzowa Wlkp. 

w 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
W 2019 r. przeprowadzono 146 kontroli stanu sanitarno-higienicznego placówek 

oświatowych oraz wydano 37 decyzji administracyjnych w tym 17 nakładających nowe obowiązki 
dotyczące poprawy stanu sanitarno-higienicznego, 12 decyzji zmieniających termin ich 
wykonania, 1 odmawiająca zmiany terminu, 3 umarzające postępowanie, 1 uchylająca oraz 
3 potwierdzające spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych.  
W 17 placówkach zakwestionowano stan sanitarno – techniczny co skutkowało wydaniem decyzji 
administracyjnych (2018r. – 26, 2017r. – 21), w zakresie : 

 pomieszczeń sanitarnych: Żłobek Miejski nr 3, Przedszkole Miejskie nr 21; Hala Sportowa 
AWF; 

 pomieszczeń pobytu dzieci w szkołach i przedszkolach: Żłobek Miejski nr 1, 7 przedszkoli 
miejskich (nr 6,11,13,18, 30, 32, 33), 4 szkoły podstawowe (nr 5, 9, 15, 20); 

 drogi przed głównym wejściem do budynku przedszkola: Przedszkole Miejskie nr 7; 

 ogrodzenia: Szkoła Podstawowa nr 10. 
Problem utrzymania właściwego stanu technicznego występuje najczęściej w placówkach 
publicznych. Bieżące i doraźne prace remontowe nie rozwiązują powyższego problemu. 
Natomiast wykonywanie kompleksowych modernizacji wynikających również z realizacji decyzji 
administracyjnych wymaga zabezpieczenia dostatecznej ilości środków finansowych. Ich brak 
powoduje, że terminy realizacji obowiązków na wniosek organu założycielskiego (Miasto Gorzów 
Wlkp.) są przedłużane, tym samym w placówkach stan sanitarno-higieniczny nie ulega poprawie.  
W 2019r. wpłynęło 15 wniosków o prolongatę terminu. Po rozpatrzeniu wniosków: 

 odmówiono decyzją (1) zmiany terminu wykonania obowiązku w sprawie doprowadzenia 
do należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczenia sanitarnego (Przedszkole 
Miejskie nr 32 ul. Stilonowa 20),  

 zmieniono decyzjami (12) terminy wykonania obowiązków (w 2018r. – 13, 2017r. - 10), 

 umorzono decyzjami (2) postępowanie dotyczące zmiany terminu z uwagi na wykonanie 
obowiązków. 

Wykres 3. Liczba wydanych decyzji administracyjnych ogółem i decyzji zmieniających termin na terenie 
Miasta Gorzów Wlkp. w latach 2017-2019. 
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Szczególnej uwagi wymaga aktualna sytuacja w Szkole Podstawowej nr 1 przy  
ul. Dąbrowskiego 23., w której istnieje pilna potrzeba wykonania szeregu prac remontowych,  
w tym między innymi związanych z wykonaniem obowiązków dotyczących poprawy warunków 
nauczania i pobytu dzieci oraz warunków pracy, nałożonych decyzjami  
w 2018r. 

W szkole tej na przestrzeni lat warunki sanitarno-higieniczne pomieszczeń nauczania 
i pracy stale ulegają pogorszeniu. Kontrole sanitarne w latach 2017-2018 wykazały uchybienia 
sanitarno-higieniczne w pomieszczeniach nauczania oraz w bloku żywienia, które częściowo 
zostały usunięte.  
W dniu 27 lutego 2018r. wydano decyzje administracyjne dotyczące usunięcia stwierdzonych 
uchybień. Pierwotny termin ich wykonania wyznaczony był do dnia 31 sierpnia 2018 r., jednakże 
nie został dotrzymany. Organ założycielski szkoły (Miasto Gorzów Wlkp.) dwukrotnie zwrócił się 
o zmianę tego terminu. 

We wnioskach wskazywał na konieczność wykonania m.in. dokumentacji projektowej 
uwzględniającej między innymi Program Prac Konserwatorskich oraz konieczność 
zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do wykonania planowanych prac 
remontowych. Ponadto poinformował o wyłonieniu wykonawcy wielobranżowej dokumentacji 
projektowej.  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. po uwzględnieniu ww argumentów 
oraz biorąc pod uwagę złożoność sprawy zmienił terminy wykonania obowiązków ostatecznie do 
dnia 31.12.2020r. 

W tabeli przestawiono pozostające do wykonania obowiązki poprawy stanu sanitarno- 
higienicznego w szkołach i przedszkolach. 

Tabela 1. Aktualne w 2019 r. zobowiązania poprawy stanu sanitarno- higienicznego  
                      nałożone w drodze decyzji administracyjnych. 

Lp. Nazwa placówki Poprawa stanu sanitarno-
higienicznego, technicznego 

Data wydania pierwszej 
decyzji / ostatni nowy termin 

realizacji 

Liczba 
udzielonyc
h prolongat 

1. Żłobek Miejski nr 1,  
ul. Wróblewskiego 50 

- sufitu w pomieszczeniu 
odpoczynku dzieci gr. I i gr IV 
na I piętrze oraz na II piętrze 
 

05.03.2019r./30.08.2019r. 
obowiązek wykonano 

0 

2. Przedszkole Miejskie nr 11 ul. 
Malczewskiego 2 

 
- podłoga w sali zabaw gr. VI 
na parterze 

29.03.2019r./31.08.2020r. 

 
0 
 
 
 

3. Przedszkole Miejskie nr 33,  
ul. Walczaka 4 

- 6 okien w Sali zabaw nr 021 
na parterze budynku placówki, 
- 6 okien w sali zabaw nr 011 
na I piętrze 

05.03.2019r./31.08.2020r. 0 

4. Szkoła Podstawowa nr 20,  
ul. Szarych Szeregów 7 

- podłoga w ciągu 
komunikacyjnym w seg. C na 
II piętrze 

05.03.2019r./31.08.2020r. 0 

5. Szkoła Podstawowa nr 5,  
ul. Al. Konstytucji 3-ego Maja 44 

- okna w salach nr 1 i 3 (6 po 3 
w każdym gabinecie) na 
parterze, 
- okna w salach nr 14 (4 okna) 
i 19 (3 okna) na I piętrze.  

07.03.2019r./31.08.2020r. 
 

0 

6. Przedszkole Miejskie nr 7,  
ul. Głowackiego 4 

droga przed głównym 
wejściem do budynku 
przedszkola 

26.03.2019r./31.08.2020r. 0 

7. Przedszkole Miejskie nr 13,  
ul. Bracka 19 

- podłoga w sali zabaw nr 3 I 
piętro,  
- podłoga w sali zabaw nr 4 I 
piętro, 3. podłoga w sali zabaw 
nr 5 I piętro 

01.04.2019r./31.08.2020r. 0 

8. Żłobek Miejski nr 3,  
ul. Słoneczna 10 

pomieszczenie sanitarne w 
sąsiedztwie sali zabaw gr II na 
I piętrze 

08.04.2019r./31.08.2020r. 
 

0 

9. Przedszkole Miejskie nr 32, ul. 
Stilonowa 20, G-w 

1. podłoga w sali zabaw nr 15 
na parterze, 2. podłoga w sali 
zabaw nr 22 na parterze 
budynku 

13.06.2019r./31.08.2020r. 0 
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Lp. Nazwa placówki Poprawa stanu sanitarno-
higienicznego, technicznego 

Data wydania pierwszej 
decyzji / ostatni nowy termin 

realizacji 

Liczba 
udzielonyc
h prolongat 

10. Hala Sportowa AWF  
ul. Słowiańska 

- podłogi w zespole 
sanitarnym ogólnodostępnym 
nr 13 i nr 16 

18.06.2019r./31.08.2020r. 
0 
 

11. Przedszkole Miejskie nr 21 
 ul. Dunikowskiego 5a, 

ściany i sufit w sanitariacie dla 
dzieci znajdujący się w 
sąsiedztwie Sali zabaw nr 9 na 
parterze budynku przedszkola 

24.06.2019r./31.08.2020r. 
0 
 

12. Przedszkole Miejskie nr 6,  
ul. Drzymały 18 

- ściany w szatni 
przeznaczonej dla 4-latków, 5-
latków, 6-latków., 
- podłoga w szatni 
przeznaczonej dla 4-latków, 5-
latków, 6-latków 

01.07.2019r./31.08.2020r. 0 

13. Szkoła Podstawowa nr 10,  
ul. Towarowa 21 

elementy betonowe 
ogrodzenia od strony boisk 
sportowych 

05.07.2019r./31.08.2020r. 0 

14. Szkoła Podstawowa nr 15,  
ul. Kotsisa 1 

- podłoga w Sali lekcyjnej nr 
11 na I piętrze, 
- oświetlenie w sali 
gimnastycznej 

08.07.2019r./31.08.2020r. 0 

15. Przedszkole Miejskie nr 18,  
ul. Łużycka 8 

podłoga w sali zabaw nr 5 na I 
piętrze 

09.07.2019r./31.08.2020r. 0 

16. Przedszkole Miejskie nr 30  
ul. Taczka 1,  

- sufit w sali zabaw grupy IV 
na I piętrze budynku 
przedszkola, 
-sufit w sali zabaw grupy V na 
I piętrze budynku przedszkola, 
- sufit w ciągu 
komunikacyjnym między salą 
zabaw grupy V i salą zabaw 
grupy III na I piętrze budynku 
przedszkola, 

23.12.2019r./31.08.2020r. 0 

17. Przedszkole Miejskie nr 12  
ul. Sportowa 2 

doprowadzić do należytego 
porządku podłogę w salach 
zabaw grupy II,III i IV 

16.03.2018r./31.08.2020r. 1  

18. Przedszkole Miejskie nr 29,  
ul. Wróblewskiego 48 

podłoga na ciągach 
komunikacyjnych na parterze i 
I piętrze 

29.11.2018r./31.08.2020r. 1  

19. Przedszkole Miejskie nr 23, 
 ul. Wróblewskiego 32, 

doprowadzić do należytego 
stanu technicznego taras 
zewnętrzny budynku 
przedszkola od strony placu 
zabaw 

12.12.2018r./31.08.2020r. 1  

20. Szkoła Podstawowa nr 9,  
ul. Nowa 7, 

- ściany i sufit w ciągu 
komunikacyjnym na I piętrze., 
- ściany i sufit w ciągu 
komunikacyjnym na II piętrze 

11.01.2019r./31.08.2020r. 1  

21. Szkoła Podstawowa nr 9,  
ul. Nowa 7, 

schody od strony głównego 
wejścia do budynku szkoły od 
ul. Nowej 7 

29.03.2016r./31.08.2020r. 4  

22. Szkoła Podstawowa nr 10,  
ul. Towarowa 21, 

- sufit w części narożnej w 
ciągu komunikacyjnym na II 
piętrze szkoły przy ul. 
Fabrycznej 26., 
-ściany oraz część sufitu na 
tablicą w gabinecie lekcyjnym 
nr 302 na II piętrze w budynku 
przy ul. Fabrycznej 26 

21.03.2018r./31.08.2020r. 3  

23. Szkoła Podstawowa nr 10,  
ul. Towarowa 21, 

podłoga w salce do zajęć 
ruchowych 

29.06.2017r./31.08.2020r. 3  

24. Szkoła Podstawowa nr 21,  
ul. Taczaka 1, 

- ściany i sufit w 2 salach 
rekreacyjnych i 4 
przebieralniach na I p. hali 
sportowej, 
-podłogi w ciągu 
komunikacyjnym w seg. B na 
parterze,  
- nawierzchnia między hala 
sportową a łącznikiem 
segmentu B 

11.06.2018r./31.08.2020r. 1  
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Lp. Nazwa placówki Poprawa stanu sanitarno-
higienicznego, technicznego 

Data wydania pierwszej 
decyzji / ostatni nowy termin 

realizacji 

Liczba 
udzielonyc
h prolongat 

25. Szkoła Podstawowa nr 4,  
ul. Kobylogórska 110, 

- uzupełnienie punktów 
świetlnych w brakujące osłony 
w Sali dydaktycznej nr 12 

24.112016r./31.08.2020 r. 3  

26. Szkoła Podstawowa 1,  
ul. Dąbrowskiego 23,  

- 8 okien w salach 
dydaktycznych nr 22 i 27 (po 4 
w każdym gabinecie) na II 
piętrze budynku szkoły; 

30.06.2016r./31.08.2020r. 3  

27. Szkoła Podstawowa 1,  
ul. Dąbrowskiego 23,  

-podłogę w gabinecie 
lekcyjnym nr 27 na II piętrze 
budynku szkoły;  
-ściany i sufit oraz podłogę i 
stolarkę okienną (4 okna 
skrzyniowe) w gabinecie 
lekcyjnym nr 25 na II piętrze 
budynku szkoły;  
- ściany i sufit oraz podłogę i 
stolarkę okienną (3 okna 
skrzyniowe) w gabinecie 
lekcyjnym nr 15 na I piętrze 
budynku szkoły;  
- zapewnić właściwe 
oświetlenie w sali 
gimnastycznej znajdującej się 
w nowej części budynku 
szkoły; 

27.02.2018r./31.08.2020r. 2  

28. Szkoła Podstawowa nr 2 , 
ul. Zamenhofa 2a, 

- podłogę w małej sali 
gimnastycznej w piwnicznej 
części budynku szkoły, 
- stolarkę drzwiową w sali do 
ping – ponga w piwnicznej 
części budynku szkoły, 
- oświetlenie w sali do ping – 
ponga w piwnicznej części 
budynku szkoły 

06.03.2018r./31.08.2020r. 2  

 

5.2. Warunki pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania i wychowania. 

Poprawę stanu sanitarnego uzyskano w 4 obiektach po wykonaniu obowiązków 
wynikających z decyzji administracyjnych tj.: przedszkola miejskie nr 3, 22, 27, Szkoła 
Podstawowa nr 15. 

W Przedszkolu Miejskim nr 3 zrealizowano obowiązek dotyczący wyremontowania sufitu 
w sanitariacie, w Przedszkolu Miejskim 22 dokonano remontu podłóg w salach zabaw dzieci, w 
Przedszkolu Miejskim nr 27 wyremontowano ściany i sufit w ciągu komunikacyjnym natomiast w 
Szkole Podstawowej nr 15 zrealizowano obowiązek dotyczący remontu podłogi w ciągu 
komunikacyjnym. 

W 2019r. przeprowadzono prace remontowo - budowlane w Szkole Podstawowej nr 21 
mające na celu dostosowanie części pomieszczeń obiektu umożliwiające utworzenie dwóch 
oddziałów Przedszkola Miejskiego nr 30, łącznie dla 50 dzieci.  

Ponadto wydano opinię potwierdzającą zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki i pracy w nowym obiekcie tj. w Szkole Podstawowej „Sowa”, przy ul. Młyńskiej 
4 w Gorzowie Wlkp., prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem. 

5.2.1.Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami 

Przedmiotem kontroli była również ocena warunków realizacji profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad uczniami. Skontrolowano 21 szkół, z czego 19 szkół posiadało szkolny gabinet 
profilaktycznej opieki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Pielęgniarka dostępna jest dla 
uczniów średnio dwa razy w tygodniu przez 3-4 godziny. 

5.3. Ocena w zakresie higieny procesu nauczania  

5.3.1. Warunki ergonomiczne stanowiska pracy 

Jednym z istotnych elementów higieny procesów nauczania jest właściwy dobór mebli 
edukacyjnych do wymogów ergonomii oraz spełnienia wymagań dobrej ich jakości  
i zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania. 
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W 2019r. przeprowadzono kontrole pod kątem przestrzegania przepisów określających 
wymogi w stosunku do mebli oraz sprzętu sportowego używanego w szkołach i przedszkolach. 
Wymagania te precyzuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 
2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.). W myśl § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia szkoły i placówki 
mają obowiązek nabywania wyposażenia posiadającego odpowiednie atesty lub certyfikaty 
potwierdzające, że wyrób jest dobrej jakości i zapewnia bezpieczeństwo jego użytkowania. 
Wśród wyrobów, które są objęte tym wymogiem znajdują się m.in.: meble szkolne i przedszkolne 
(krzesła, ławki, stoliki, biurka), urządzenia sportowe stanowiące wyposażenie sal 
gimnastycznych, boisk sportowych.  
Przedmiotem kontroli przeprowadzonych w 62 placówkach (39 przedszkolach, 21 szkołach 
podstawowych, 1 szkole specjalnej oraz 1 szkole policealnej) było zebranie danych dotyczących 
wyposażenia w meble posiadające certyfikaty.  
 
Tabela 2. Klasyfikacja według ilości posiadanych certyfikatów: 

Klasyfikacja wg ilości posiadanych certyfikatów Liczba placówek posiadających 

certyfikaty 

szkoły przedszkola 

100% mebli posiadających certyfikaty,  14 38 

powyżej 50% mebli posiadających certyfikaty,  7 1 

do 50% mebli posiadających certyfikaty, 2 0 

do 25% mebli posiadających certyfikaty, 0 0 

meble bez certyfikatów. 0 0 

Na przełomie ostatnich trzech lat sytuacja w zakresie dostosowania mebli edukacyjnych 
do wymagań ergonomii w placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych uległa 
znaczącej poprawie.  
 
Wykres 4. Odsetek placówek posiadających meble z certyfikatami. 

Przedmiotem kontroli w szkołach podstawowych oraz publicznych i niepublicznych 
przedszkolach była ocena realizacji obowiązku dostosowania mebli szkolnych do wymiarów 
uczniów (zgodnie z normą PN-EN 1729-1:2007- Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych - 
Część 1: Wymiary funkcjonalne). Dokonano pomiarów wzrostu uczniów, oceniono zestawienie 
mebli (właściwy rozmiar krzesła i stołu), a następnie oceniono dostosowanie ich do wzrostu 
dzieci. Badaniami objęto 1607 dzieci z 86 oddziałów w 25 przedszkolach oraz 725 uczniów z 39 
klas w 10 szkołach. Łącznie badaniem objęto 2332 dzieci w 125 oddziałach / klasach w 35 
placówkach. Nieprawidłowości nie stwierdzono.  

5.3.2. Organizacja pracy uczniów pod kątem tworzenia rozkładów zajęć  

Ocenę rozkładu zajęć lekcyjnych pod kątem równomiernego obciążenia uczniów zajęciami 
w poszczególnych dniach tygodnia oraz zróżnicowania zajęć w każdym dniu,  
z uwzględnieniem psychofizycznych możliwości uczniów do wysiłku umysłowego w ciągu dnia 
przeprowadzono w 20 szkołach podstawowych w 60 oddziałach. Nie odnotowano 
nieprawidłowości w tym zakresie, podobnie jak w latach 2017-2018. 

5.3.3. Obciążenie uczniów tornistrami/plecakami 

Oceną obciążenia uczniów tornistrami/plecakami zostali objęci uczniowie klas I-VIII 
w szkołach podstawowych. Oceny dokonano na podstawie pomiarów wagi ciała uczniów 
i ciężaru ich tornistrów w Katolickiej Szkole Podstawowej, ul. Kućki, Społecznej Szkole 

3%

13%

84%

do 50% z certyfikatami

powyżej 50% z certyfikatami

100% z certyfikatami
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Podstawowej, ul. K. Wielkiego. Łącznie badaniem objęto 214 uczniów. Przekroczenie wagi 
tornistra/plecaka w stosunku do wagi dziecka stwierdzono w 86 przypadkach, co stanowi 
40,18%.  

Wykres 5. Ocena obciążenia dzieci tornistrami/plecakami w latach 2016-2019  

 
 

Z uwagi na brak przepisów określających ciężar tornistrów/plecaków w stosunku do 
możliwości ich noszenia przez dzieci i młodzież przyjęto, zgodnie ze stanowiskiem GIS oraz 
według zaleceń Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, iż 
ciężar szkolnego tornistra/plecaka nie powinien przekraczać 10-15% masy ciała ucznia. 

Na podstawie zebranych danych z pomiarów i porównaniu wyników w tym zakresie z lat 
ubiegłych należy stwierdzić, że problem przeciążenia uczniów wynikający z noszenia zbyt 
ciężkich tornistrów /plecaków nadal się utrzymuje.  

Podczas prowadzonych kontroli sanitarnych zwracano również uwagę na realizację 
obowiązku zapewnienia uczniom możliwości pozostawiania części podręczników  
i przyborów szkolnych na terenie szkoły. Stwierdzono, iż we wszystkich skontrolowanych 
szkołach podstawowych zapewniono uczniom możliwość pozostawiania części podręczników i 
przyborów szkolnych w metalowych szafkach lub w wygospodarowanych miejscach w salach 
lekcyjnych.  

Podobnie, jak w badaniach przeprowadzanych w latach poprzednich stwierdzono, 
iż w wielu przypadkach o przekroczeniu wagi tornistrów/plecaków decyduje: 

 obciążenie podręcznikami i zeszytami do przedmiotów, które nie są ujęte w programie 
nauczania w danym dniu, 

 wyposażenie plecaka w zeszyty w twardych okładkach, a także w dużych formatach, 
 noszenie dodatkowych przedmiotów (kilka piórników, pamiętniki, albumy, zabawki, gry, 

napoje o dużej pojemności), 
 nieodpowiedni materiał z jakiego został wykonany plecak lub tornister. 

W związku z powyższym w ramach profilaktyki wad postawy dzieci, przeprowadzono 
w trakcie kontroli działania edukacyjne dla uczniów na temat prawidłowego pakowania tornistra 
oraz skutków zdrowotnych noszenia ciężkiego tornistra. Ponadto zwracano uwagę dyrektorom 
i nauczycielom na skalę problemu, konieczność wprowadzenia działań zaradczych 
i wypracowania rozwiązań pozwalających na zmniejszenie obciążenia uczniów ciężarem 
tornistra. 

5.4. Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach. 

Podobnie jak w roku ubiegłym dożywianie uczniów prowadzono w 20 szkołach 
podstawowych, w tym w 15 szkołach dożywianie to prowadzone było w formie cateringu,  
a blok własny żywienia – kuchnię posiadało 5 szkół tj.: 
1. Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Sportowymi,  
2. Szkoła Podstawowa nr 10, 
3. Szkoła Podstawowa nr 12, 
4. Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi,  
5. Szkoła Podstawowa nr 21. 
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Dożywianie uczniów organizowane jest w formie obiadów jednodaniowych. Uczniowie 
spożywali posiłki w stołówkach szkolnych, w których były zapewnione bezpieczne  
i higieniczne warunki. 

W 2019r. w szkołach z dożywiania skorzystało łącznie 2263 uczniów spośród 8584 
pobierających naukę tj. 26%. Posiłki obiadowe dofinansowano dla 42 uczniów. 
 

Wykres 6. Dożywianie uczniów w latach 2017-2019. 

 
Ponadto uczniowie szkół podstawowych brali udział w realizacji programu „Szklanka 

mleka” i „Owoce w szkole”. Program „Szklanka mleka” realizowało 18 szkół (4698 uczniów), 
natomiast w programie „Owoce w szkole” 17 szkół (4629 uczniów). Powyższe wykazuje, że oba 
programy cieszą się podobnym zainteresowaniem.  

5.5. Warunki wypoczynku dzieci i młodzieży. 

W ramach nadzoru nad miejscami wypoczynku dzieci i młodzieży przeprowadzono  
10 kontroli miejsc wypoczynku zimowego i 20 kontroli miejsc wypoczynku letniego.  
W miejscach tych wypoczywało łącznie 588 dzieci i młodzieży (zima - 210, lato - 378), którym 
zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Podczas kontroli nie stwierdzono 
zaniedbań sanitarno-higienicznych, nie nałożono mandatów, nie wydano decyzji.  
Nadzór nad placówkami wypoczynku prowadzony był we współpracy z funkcjonariuszami 
Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. 

5.6. Interwencje 

W roku 2019 rozpatrzono 4 interwencje: 

 1 dotycząca wysokiej temperatury w salach pobytu dzieci w przedszkolu – interwencja 
zasadna,  

 2 dotyczące wystąpienia przypadków wszawicy na terenie dwóch przedszkoli: 
 z czego jedna uznana została za zasadną, 

 1 dotycząca braku bezpośredniego dostępu do pomieszczeń sanitarnych uczniów klasy 
I szkoły podstawowej –uznana za niezasadną. 

5.7. Wszawica 

Przypadki wszawicy nie są objęte nakazem zgłaszania do organów Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, gdyż wszawica 
nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych stanowiącym załącznik do obowiązującej ustawy 
z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1239 ze zm. ). Za jej zwalczanie odpowiedzialne są instytucje 
opiekuńczo – wychowawcze oraz rodzice / opiekunowie. 

W placówkach, w których wystąpiły przypadki wszawicy (2 przedszkola) podejmowane były 
działania edukacyjne oraz kontrolne w zakresie wdrożenia procedur dotyczących profilaktyki 
zwalczania wszawicy. Przekazywano również materiały edukacyjne oraz nawiązywano 
współpracę w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Wszawicy. W ramach tego 
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programu działaniami objęto łącznie ok. 300 dzieci oraz ich rodziców i opiekunów w 19 
placówkach. 

W szkołach i przedszkolach przeprowadzane były zajęcia warsztatowe dotyczące 
profilaktyki wszawicy wśród dzieci (9 zajęć edukacyjnych dla 181 dzieci w wieku przedszkolnym). 
Na bieżąco udzielano poradnictwa metodycznego i merytorycznego w odniesieniu do realizacji 
ww. programu.  

5.8. Działania podjęte w ramach promocji zdrowia. 

W ramach kampanii bezpieczne i zdrowe wakacje letnie oraz ferie zimowe nawiązano 
współpracę z Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Komendą Miejską Państwowej 
Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. W trakcie kampanii prowadzono edukację dzieci i młodzieży 
w zakresie bezpiecznych zachowań, profilaktyki chorób zakaźnych, profilaktyki uzależnień, 
skutków używania dopalaczy oraz dystrybucję materiałów edukacyjnych. Dodatkowo przy 
współpracy z Fundacją „Czysta Woda” na terenie gorzowskiego Amfiteatru podczas konferencji 
„Wakacje bez zagrożeń” uruchomiono punkt informacyjno – edukacyjny „Strefa Zdrowia”. 

5.9. Podsumowanie 

 Stan sanitarno-higieniczny skontrolowanych placówek nauczania i wychowania  
w większości oceniono jako dostateczny.  

 Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w szkołach wymaga przeprowadzania 
na bieżąco prac remontowych, a w niektórych przypadkach znacznych przedsięwzięć 
modernizacyjnych (np. w Szkole Podstawowej nr 1). 

 W porównaniu do okresu poprzedniego w latach 2017-2019 stwierdzono większy zakres 
wykonywanych prac remontowych wynikających z nałożonych decyzjami obowiązków 
dotyczących poprawy stanu sanitarno-higienicznego.  

 Ocena warunków pracy ucznia:  

  Uczniowie nadal są obciążeni zbyt ciężkimi tornistrami/plecakami. Analiza obciążenia 
uczniów szkół podstawowych tornistrami/plecakami wykazała, że 86 uczniów na 214 
objętych badaniem (tj.40%) nosiło zbyt ciężkie tornistry/plecaki. 

 Nie stwierdzono nieprawidłowości w dostosowaniu wymogów ergonomicznych mebli do 
wzrostu dzieci.  

 
6. Działalność w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego 

Zadania wykonywane w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego posiadają 
charakter profilaktyczny, mający na celu ochronę zdrowia ludzi przebywających zarówno  
w obszarze, jak i w sąsiedztwie planowanych przedsięwzięć. Działania te polegają na kontroli 
przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w procesach planowania, projektowania i 
realizacji różnego rodzaju zamierzeń inwestycyjnych. 

Realizując ustawowe obowiązki i zadania w zakresie zdrowia publicznego zwracano 
uwagę na rozwiązania mające na celu m.in. ochronę ludzi oraz innych elementów środowiska 
przed ewentualnym niekorzystnym wpływem planowanych zamierzeń na poszczególnych 
etapach inwestycyjnych, tj. począwszy od planowania przestrzennego, poprzez projektowanie, 
budowę, aż do rozpoczęcia funkcjonowania inwestycji. Szczególną uwagę w tym zakresie 
poświęcano lokalizacji planowanych inwestycji, rozwiązaniom technicznym i organizacyjnym, 
zastosowaniu właściwych materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz zagwarantowanie 
właściwych warunków pracy i pobytu ludzi w pomieszczeniach (właściwa funkcja pomieszczeń, 
odpowiednia wymiana powietrza w pomieszczeniach, jakość wody przeznaczonej do spożycia, 
dostępność do odpowiednio wyposażonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych). 

Tabela 1. Działalność w zakresie ZNS na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2017 – 2019.  

L.p. TEMAT rok 2017 rok 2018 rok 2019 

1. 

Ilość wydanych opinii o projektach miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego  
oraz studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko 

3 2 4 

2. 
Ilość wydanych opinii przed wydaniem decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach 

5 2 1 
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W 2019r. przeprowadzono na terenie miasta Gorzowa Wlkp. ogółem 53 kontrole sanitarno-

techniczne oraz wydano 47 opinii sanitarnych.  
W roku 2019r. dominowały sprawy dotyczące wydania opinii w sprawie spełnienia wymagań 
sanitarnych w obiektach (w tym m.in. w obiektach użyteczności publicznej: żłobki, przedszkola, 
świetlice, szkoły dla dorosłych). W tym zakresie wydano 18 opinii.  
Na uwagę zasługują także sprawy dotyczące wydania opinii sanitarnych w przedmiocie 
stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
W tym zakresie wydano 14 opinii. Z uwagi na lokalizację, skalę przedsięwzięcia oraz możliwe 
negatywne oddziaływania na zdrowie bądź życie ludzi w 2 przypadkach stwierdzono potrzebę 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
Wydano także 1 decyzję pozytywną dotyczącą wyrażenia zgody na usytuowanie na poziomie 
terenu dwóch wyrzutni powietrza w obszarze projektowanej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej na terenie działki o nr ewid. 1005, obręb 2 Górczyn przy ul. Góra Powstańców 
i Jagiełły. 

Na przestrzeni 3 lat ilość wydanych opinii ogółem zmniejszyła się, w szczególności dotyczy 
to opinii sanitarnych w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ilości przeprowadzanych kontroli 
w obiektach, w związku z przekazaniem do użytkowania obiektów budowlanych. 

Podsumowanie: 

 Ilość przeprowadzonych kontroli oraz wydanych opinii uzależniona jest od liczby 
wpływających wniosków o wydanie opinii sanitarnych oraz zawiadomień o zakończeniu 
budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu;  

 W zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, w związku z oddawanymi do 
użytkowania inwestycjami, na terenie miasta Gorzowa Wlkp. nie stwierdzono 
bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.  

 Na podstawie przeprowadzonych kontroli obiektów w związku z ich przekazaniem do 
użytkowania stwierdza się, iż część nieprawidłowości wynika z wykonania obiektu niezgodnie 
z projektem budowlanym (2). Część inwestycji wykazuje natomiast niezgodności 
z przepisami prawa już na etapie projektowania, co skutkuje tym, że przedsięwzięcia 
wykonywane są zgodnie z projektem budowlanym, lecz niezgodnie z obowiązującymi 
w danym zakresie przepisami prawa (4).  

 Zwrócić należy również uwagę na fakt, iż wielu przedsiębiorców rozpoczyna działalność 
w obiektach/lokalach, dla których nie dokonano zmiany sposobu użytkowania,  
w związku ze zmianą ich funkcji, a co się z tym wiąże – zmianą m.in. warunków higieniczno-

3. 
Ilość wydanych opinii w ramach procedury 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko 

3 1 2 

4. 
Ilość wydanych opinii sanitarnych dot. 
konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

24 19 14 

5. Ilość uzgodnionych dokumentacji projektowych 4 4 7 

6. 

Ilość opinii/decyzji dotyczących spełnienia 
wymagań sanitarnych w obiektach  
m.in. w obiektach użyteczności publicznej: 
żłobki, przedszkola, świetlice) 

16 13 18 

7. 

Ilość wydanych decyzji dotyczących 
zastosowania rozwiązań innych niż określone w 
obowiązujących przepisach prawnych, w tym 
zakresie warunków technicznych 

1 0 1 

 Ilość wydanych opinii ogółem 56 41 47 

8. 
Ilość kontroli w związku z przekazaniem do 
użytkowania obiektów budowlanych 

41 53 35 

9. 
Ilość kontroli w obiektach użyteczności 
publicznej 

18 12 17 

10. Inne kontrole i wizje lokalne 15 9 1 

 
Ilość przeprowadzonych kontroli (wizji 
lokalnych) ogółem 

74 74 53 
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sanitarnych, co ma szczególne znaczenie w przypadku obiektów, przeznaczonych na 
działalność gastronomiczną. Należy mieć na uwadze, iż ten typ działalności, zlokalizowany 
w otoczeniu zabudowy mieszkalnej (kamienice, budynki wielorodzinne) może generować 
uciążliwości zapachowe i akustyczne dla okolicznych mieszkańców, czego następstwem są 
liczne skargi osób, których ten problem dotyczy bezpośrednio. Taka sytuacja powoduje także, 
że część obiektów budowlanych/lokali ze zmienioną w stosunku do pierwotnej – funkcją 
użytkową, niezgłoszoną do odpowiedniego organu architektoniczno-budowlanego, nie jest 
dostosowana do prowadzonej działalności i nie spełnia podstawowych przepisów 
wynikających z prawa budowlanego oraz przepisów bhp.  

7. Działalność w zakresie Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia 

Zgodnie ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu 
działania organów Inspekcji Sanitarnej należy m. in. koordynacja i nadzór działalności 
oświatowo-zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. 
Działania te realizowane były w 2019r. w oparciu o wytyczne Lubuskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., założenia Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2016-2020 oraz sytuację epidemiologiczną miasta Gorzowa Wlkp.  
W 2019r. zasadnicze kierunki działań pionu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej obejmowały: 

 kontynuację i wdrażanie programów profilaktyczno – edukacyjnych o zasięgu 
ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym, 

 wspieranie realizatorów programów edukacyjnych poprzez: organizowanie szkoleń, 
udzielanie pomocy merytorycznej oraz udostępnianie materiałów edukacyjnych, 

 współpracę z samorządami lokalnymi, instytucjami, 

 upowszechnianie realizowanej problematyki prozdrowotnej w lokalnych środkach 
masowego przekazu, 

 monitorowanie i ewaluację realizowanych programów profilaktyczno-edukacyjnych. 

W celu umacniania zdrowia mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. oraz kształtowania ich 
właściwych zachowań prozdrowotnych, zagadnienia problemowe dotyczyły: 

 profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowotnych następstw 
palenia tytoniu oraz zażywania środków zastępczych, tzw. „dopalaczy”, 

 profilaktyki nadwagi i otyłości poprzez promowanie zbilansowanej diety i aktywności 
fizycznej, 

 zapobiegania nowotworom, 

 profilaktyki chorób zakaźnych, 

 zachowań zdrowotnych kobiet w ciąży. 

Zadania w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej były realizowane 
i koordynowane na bazie 6 programów prozdrowotnych oraz 17 kampanii edukacyjnych. 
Organizowano i nadzorowano działalność oświatowo-zdrowotną w placówkach nauczania  
i wychowania, placówkach służby zdrowia, placówkach wypoczynkowych dzieci i młodzieży 
Współpracowano z instytucjami i organizacjami, środkami masowego przekazu. Ponadto: 

 udzielano porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego 
wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych  i biologicznych na zdrowie, 

 prowadzono narady i szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia, przedstawicieli 
organizacji społecznych i stowarzyszeń w zakresie metodyki oświaty zdrowotnej  
i działań na rzecz promocji zdrowia, 

 prowadzono edukację zdrowotną wśród dzieci i młodzieży. 

Działalnością oświatowo – zdrowotną objęto podmioty lecznicze oraz placówki nauczania 
i wychowania. Przeprowadzono 59 wizytacji i 73 narady, udzielono 211 porad metodycznych 
oraz zorganizowano 79 zajęć edukacyjnych (warsztaty, prelekcje, wykłady) dla 1613 dzieci 
i młodzieży szkolnej. Edukacją bezpośrednią objęto społeczność lokalną liczącą ok. 20000 osób 
(z uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców/ opiekunów). 

W ramach Kampanii „Bezpieczne i Zdrowe Wakacje” we współpracy z Komendą Miejską 
Policji w Gorzowie Wlkp. wśród uczestników wypoczynku letniego prowadzono 18 prelekcji, 
których elementem była edukacja w zakresie skutków zdrowotnych wynikających z zażywania 
substancji psychoaktywnych. Dystrybuowano tematyczne materiały edukacyjne. 
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Ponadto, podczas realizacji programów profilaktycznych oraz działań nieprogramowych 
stworzono 2 punkty informacyjno – edukacyjne „Strefy Zdrowia” (na terenie Amfiteatru  
w Gorzowie Wlkp. oraz podczas wypoczynku letniego w Ośrodku Wypoczynkowym „Lipy”), 
podczas których wykonywano bezpłatne pomiary: wagi ciała, ciśnienia tętniczego, tkanki 
tłuszczowej, badania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, demonstrowano 
szkodliwość palenia tytoniu na lalce palącej papierosy „Smoke Soue”, przeprowadzano 
ćwiczenia samobadania piersi na fantomie. Dodatkowo, na bieżąco opracowywano prezentacje 
multimedialne, opracowywano ulotki informacyjno – edukacyjne, dystrybuowano materiały 
edukacyjne, zamieszczano komunikaty na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym 
Facebook.  

Realizowano działania ponadprogramowe: m.in.: uczestniczono w obchodach: 
Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy (21-27 stycznia), Dni Walki z Rakiem (4 
luty), Światowego Dnia Zdrowia (7 kwietnia), Europejskiego Tygodnia Szczepień 
Ochronnych  (24-30 kwietnia), Miesiąca Profilaktyki Raka Piersi (październik), , Światowego Dnia 
Bez Tytoniu (31 maja), Światowego Dnia Rzucenia Palenia (21 listopad), Dnia Lekkiego Tornistra 
(1 października), Światowego Dnia Walki z Otyłością (24 października), Światowego Dnia Walki 
z AIDS (1 grudnia). 

 
Tabela 1. Przeprowadzone kampanie i programy profilaktyczno-edukacyjne w 2019r. 

Lp. INTERWENCJE PROGRAMOWE Lp. INTERWENCJE NIEPROGRAMOWE 

1. Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” 

Cel programu: Edukacja w zakresie trwałego 

kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród 

młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję 

zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.  

Adresaci: uczniowie klas V – VI szkół 

podstawowych oraz klas I – III szkół gimnazjalnych. 

1. Lokalna Kampania Edukacyjna „Pierwszy dzwonek 

dla meningokoków” 

Cel kampanii: przekazanie informacji na temat 

konsekwencji podejmowania ryzykownych zachowań, 

unikania zakażeń oraz sposobu postępowania w 

sytuacjach gdy wystąpią pierwsze objawy choroby. 

Adresaci: społeczność lokalna ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży 

2. Krajowy Program Ograniczania Zdrowotnych 

Następstw Palenia Tytoniu 

Cel programu: zmniejszenie rozmiaru inicjacji 
tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz 
podniesienie świadomości dorosłych palaczy na 
temat skutków zdrowotnych, wynikających z biernej 
ekspozycji na dym tytoniowy. 

Adresat: społeczność lokalna i uczniowie 

2. Lokalna Kampania Edukacyjna „STOP kleszczom” 

Cel kampanii: zmniejszenie liczby zachorowań na 

choroby przenoszone przez kleszcze na człowieka. 

Adresaci: szeroki ogół społeczeństwa 

2.1 Antynikotynowy przedszkolny program 

edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas” 

Cel programu: wzrost kompetencji rodziców w 

zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym 

tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w 

zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy 

przebywają w zadymionych pomieszczeniach, lub 

gdy dorośli palą przy nich tytoń. 

Adresat: dzieci 5 i 6 letnie oraz ich rodzice bądź 

opiekunowie. 

3. Lokalna Kampania Edukacyjna „SOS dla skóry” 

Cel kampanii: podniesienie poziomu wiedzy dzieci i 

młodzieży oraz ich rodziców, a także kształtowanie 

postaw oraz zachowań w zakresie ochrony przed 

słońcem. 

Adresaci: młodzież szkolna, rodzice, właściciele 

solariów oraz społeczność lokalna. 

Działania edukacyjne zostały nasilone szczególnie 

wśród dzieci i młodzieży szkolnej (w tym uczestników 

wypoczynku letniego). 

2.2 Antynikotynowy Program Edukacji Zdrowotnej   

„BIEG PO ZDROWIE” (nowy program) 

Cel programu: zwiększenie wiedzy i umiejętności 

uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości 

palenia papierosów.  

Adresat: uczniowie klas IV szkoły podstawowej 

4. Lokalna Kampania Edukacyjna 

-  „Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe” 

Cel kampanii : podniesienie poziomu wiedzy w 

zakresie kształtowania zdrowego stylu, radzenia sobie 

w sytuacjach trudnych związanych z unikaniem 

zagrożeń w czasie wypoczynku. 

Adresaci: 
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- organizatorzy, dzieci i młodzież korzystająca z 

wypoczynku zimowego. 

3. Krajowy Program Zwalczania Zakażeń HIV i 

Zapobiegania Zachorowaniom na AIDS 

Cel: ograniczenie rozprzestrzenienia się zakażeń 

HIV, szczególnie wśród młodych osób, jak również 

zachęcenie kobiet planujących macierzyństwo   i 

oczekujących dziecka do rozważenia wykonania 

testu w kierunku HIV.  

Adresat: społeczność lokalna, młodzież, osoby, 

aktywne seksualnie. 

5. Lokalna Kampania Edukacyjna 

- „ Bezpieczne i zdrowe wakacje” 

Cel kampanii :podniesienie poziomu wiedzy 

odbiorców w zakresie kształtowania zdrowego stylu 

życia, radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

związanych z unikaniem zagrożeń w czasie 

wypoczynku letniego 

Adresat:  organizatorzy, dzieci i młodzież korzystająca 

z wypoczynku letniego. 

4. Wojewódzki Program Profilaktyki Nowotworów  

Cel programu: upowszechnienie wiedzy na temat 

profilaktyki, wczesnego rozpoznawania nowotworów 

oraz zmniejszenia liczby zachorowań na nowotwory 

złośliwe raka piersi i raka szyjki macicy poprzez 

propagowanie profilaktyki pierwotnej. 

Adresat: starsi uczniowie, ich rodzice, społeczność 

lokalna. 

6. Kampania edukacyjna „Nie pozwól odlecieć 

swojemu szczęściu” 

Cel kampanii : zwiększenie wiedzy na temat skutków 

zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a 

także ograniczenie ich stosowania. 

Adresat: społeczność, w tym uczniowie. 

5. Profilaktyczny Program Przeciwdziałania 

Uzależnienia od Alkoholu, Tytoniu oraz innych 

Środków Psychoaktywnych „ARS, czyli jak dbać 

o miłość” 

Cel programu: pogłębienie wiedzy na temat 

konsekwencji używania substancji psychoaktywnych 

m.in. alkoholu, papierosów czy narkotyków.  

Adresat:  starsi uczniowie, społeczność lokalna 

kobiety w wieku prokreacyjnym.  

7. Kampania edukacyjna „ Nie zawsze wędzone 

trzyma dłużej” 

Cel kampanii: zachęcenie społeczeństwo do 

nierozpoczynania palenia lub do zerwania z nałogiem. 

Adresat: społeczność w tym uczniowie. 

6. Wojewódzki Program Profilaktyki Wszawicy 

Cel programu: Zmniejszenie występowania 

wszawicy w środowisku szkolnym i przedszkolnym.  

Adresat: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie, 

rodzice i opiekunowie, nauczyciele, organizatorzy 

wypoczynku letniego i zimowego dzieci, młodzieży. 

  

 

Wykres 1. Liczba placówek realizujących programy prozdrowotne w 2019r.  

 

 
 

Placówki oświatowo-zdrowotne, które nie przystąpiły aktywnie do realizacji 
proponowanych programów prozdrowotnych na bieżąco, w ciągu całego roku szkolnego 
wdrażają tematykę promowania zdrowego stylu życia. 

Zauważalny jest fakt, iż świadomość społeczeństwa lokalnego w zakresie promocji zdrowia 
wzrasta w miarę prowadzonej profilaktyki i realizacji przedsięwzięć prozdrowotnych. 
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INSPEKCJA WETERYNARYJNA        Gorzów Wlkp. 24 lutego 2020 r.  
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII 
w Gorzowie Wielkopolskim 

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Żwirowa 9 

Tel./fax.: (95)720-20-72 
e-mail: gorzowwlkp. piw@wet.zqora. pl 
 

 

 

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA WETERYNARYJNEGO 
NA TERENIE MIASTA GORZOWA I POWIATU GORZOWSKIEGO ZA 2019 R. 

 
Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz 
bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia 
publicznego, zgodnie z przepisami art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (Dz.U. 2018 poz. 1557) 
 

Na terenie powiatu gorzowskiego Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez: 

1) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych; 
1a) badania kontrolne zakażeń zwierząt; 
2) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz 
związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach 
pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt; 
3) badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego; 
4) przeprowadzanie: 

- kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów 
o 
  kontroli weterynaryjnej w handlu, 
- kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów, w zakresie 
określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, 
oraz w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności, 

5) sprawowanie nadzoru nad: 
       a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami 

    weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej, 
          b) wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, 
          organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz     
          genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów 
          genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,  
          c) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału 

    biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,  
          d) obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych, 
          e) wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych  
          f) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, 
          g) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem 
zwierząt, 
          h) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących 
zwierzęta 

    gospodarskie, 

6) prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, 
biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich 
wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia 
zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt.; 

7) prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa 
w przepisach Unii Europejskiej; 
8) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od 
organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji 
Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena 
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ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub 
paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, 
o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.1)). 
 

STANY ZWIERZĄT 
w gminach powiatu gorzowskiego i miasta Gorzowa Wlkp., na dzień 31.12.2019 

Lp.  Bydło Świnie Owce Kozy Konie 

1. Miasto Gorzów 
Wlkp. 

662 2 116 0 0 51 

2. Powiat gorzowski 12 703 5 926 380 133 300 

Razem: 13 365 8 042 380 133 351 

 

Nadzór nad ochroną zdrowia zwierząt 

W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt, sprawowano w 2019 r. 
nadzór nad podmiotami prowadzącymi w różnym zakresie działalność związaną ze 
zwierzętami, jak ilustrują poniższe zestawienia: 

MIESIĄC 

(3.1.4.) liczba 
przeprowadzonych 

kontroli, 
udokumentowanych 

w postaci 
protokołów, raportów 

i list kontrolnych 
SPIWET 

(3.1.4.) liczba 
pobranych 

próbek do badań 
wykonywanych 

w ramach 
nadzoru 

urzędowego, w 
tym monitoringu, 

programów 
zwalczania 

chorób 

(3.1.4.) liczba 
wystawionych 

świadectw 
zdrowia 

(3.1.4.) liczba 
przeprowadzonych 

szczepień oraz 
badań 

diagnostycznych 
zwierząt (TBC - 
gruźlica bydła, 
obserwacje w 

kierunku 
wścieklizny, itp.) 

(3.1.4.) liczba 
roztrzygnięć 

administracyjnych 
organów wydanych 
w wyniku podjetych 

czynności 
inspekcyjnych 

(decyzje, 
postanowienia), 
odpowiedzi na 

skargi, wnioski, 
zapytania, 

interwencje  
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NR KOLUMNY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

STYCZEŃ 
2 

  
2 387 258 

  
299 19 

  
1 6 

LUTY 
17 

  
2 547 211 

  
440 10    14 

MARZEC 
95 

  
10 1011 120 

  
599 37 1 1 8 

KWIECIEŃ  
53 

  
4 647 301 

  
576 14 1  17 

MAJ 
60 

  
11 574 225 

  
376 7 1 1 14 

CZERWIEC 
75 

  
3 200 273 

  
316 22   4 19 

LIPIEC 
48 

 
1 172 285 

  
104 10   1 8 

SIERPIEŃ 
98 

 
1 284 204 

  
310 15    7 

WRZESIEŃ 
58 

 
3 207 274 

  
40 14 3 7 6 

PAŹDZIERNIK 
50 

 
0 185 311 

  
227 9 0 0 4 

LISTOPAD 
76 

 
1 263 281 

  
301 7 0 5 6 

GRUDZIEŃ 
46 

 
2 114 85 

  
186 17 0 2 5 

Ʃ 
678 

 
40 4591 2828 

0 
3774 181 6 22 114 
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Liczba wykonanych badań monitoringowych (kontrolnych) w kierunku poszczególnych jednostek 
chorobowych 

Tabela 4 
Nazwa choroby Gatunek Liczba przebadanych stad Liczba przebadanych zwierząt 

Pryszczyca 
Bydło 20 20 

Świnie 0 0 

Choroba pęcherzykowa świń Świnie 17 20 

Klasyczny pomór świń 
Świnie 30 30 

Dziki X 97 

TSE (BSE/Scrapie) 

Bydło 103 154 

Owce 6 12 

Kozy 5 8 

Gruźlica bydła Bydło 118 3644 

Bruceloza bydła Bydło 118 1808 

Bruceloza kóz i owiec Owce i kozy 5 20 

Enzootyczna białaczka bydła Bydło 96 1569 

Wścieklizna lisów wolno żyjących Lisy x 11 ( nietoperze – 2, kot – 1, borsuk -1) 

Choroba niebieskiego języka 

Bydło 12 56 

Owce 

Kozy  

2 

1 

2 

2 

IBR/IPV Bydło 9 36 

Gorączka Q 
Bydło 2 6 

Owce i kozy 5 22 

 
Zbadano w kierunku białaczki, brucelozy i gruźlicy 1/5 stad bydła z terenu Miasta i Powiatu, 

77 stad świń z terenu Powiatu i 5 stada świń z Miasta (łącznie pobrano 295 szt. prób) w kierunku 
choroby Aujeszky – wszystkie z wynikiem ujemnym; 106 padłe dziki  w kierunku afrykańskiego 
pomoru świń (ASF) wszystkie z wynikiem ujemnym oraz 1 szt. zwierząt z terenu Miasta i 14 
zwierząt z terenu Powiatu w kierunku wykluczenia wścieklizny. 

W związku z zapobieganiem wystąpienia ASF na terenie powiatu poddano kontroli 400 
gospodarstw zarejestrowanych jako utrzymujących świnie. W trakcie kontroli ustalono, że liczba 
gospodarstw czynnie utrzymujących trzodę chlewną na terenie powiatu wynosi 82 siedziby 
stada. 

W 2019 r. na terytorium powiatu nie wystąpiły choroby zakaźne zwierząt podlegające 
obowiązkowi zwalczania.  

Tabela 5 

NAZWA CHOROBY LICZBA OGNISK 

LICZBA CHORYCH LUB 

ZAKAŻONYCH** ZWIERZĄT 

(w sztukach, jeżeli nie 

wskazano inaczej) 

GATUNEK 

 0 0 0 

    

Nadzór nad identyfikacją i rejestracją zwierząt 

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1082/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. 
ustanawiającym szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie minimalnego poziomu kontroli przeprowadzanych 
w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła Inspekcja Weterynaryjna przeprowadza 
każdego roku kontrole 3% siedzib stad bydła w skali kraju. 
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Raport z kontroli identyfikacji i rejestracji w siedzibach stad zwierząt z gatunku bydło 
przeprowadzonych w 2019r.  

Tabela 8 
1 . Ogólne informacje o zwierzętach i kontrolach 

Łączna liczba siedzib stad zarejestrowanych na terytorium  na 

początku okresu sprawozdawczego 
510 

Łączna liczba objętych kontrolą siedzib stad siedzib stad w 

okresie sprawozdawczym 
23 

Łączna liczba zwierząt według stanu rejestracji na terytorium na 

początku okresu sprawozdawczego 
13 365 

Łączna liczba zwierząt objętych kontrolą w okresie 

sprawozdawczym 
1126 

 

2. Niezgodność z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000. 

Siedziby stad, w których stwierdzono niezgodność 10 

 

3. Sankcje nałożone zgodnie z rozporządzeniem Komisji 

(WE) nr 494/98 Zwierzęta objęte sankcjami Siedziby stad objęte sankcjami 

Ograniczenia przewozu pojedynczych zwierząt  0 0 

Ograniczenia przewozu wszystkich zwierząt z danej siedziby 

stada 
0 0 

Zabicie zwierząt  0 0 

Raport z kontroli identyfikacji i rejestracji w siedzibach stad zwierząt z gatunków owce 
i kozy przeprowadzonych w 2019r.  

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1505/2006 z dnia 11 października 2006 r. 
wdrażającym rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu kontroli 
prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz, Inspekcja Weterynaryjna 
przeprowadza kontrole 3% siedzib stad owiec i kóz oraz 5% pogłowia zwierząt z ww. gatunków 
każdego roku w skali kraju. 

Tabela 9 
1 . Ogólne informacje o siedzibach stad, zwierzętach i kontrolach 

Łączna liczba siedzib stad zarejestrowanych na terytorium na 

początku roku okresu sprawozdawczego  

48 

Łączna liczba objętych kontrolą siedzib stad w roku okresu 

sprawozdawczego 

2 

Łączna liczba zwierząt zarejestrowanych na terytorium  na 

początku roku okresu sprawozdawczego  

373 

Łączna liczba objętych kontrolą zwierząt w siedzibach stad w 

okresie sprawozdawczym 

24 

 

2. Stwierdzone niezgodności. 

Liczba siedzib stad, w których stwierdzono niezgodność 1 

 

3. Nałożone kary 

Liczba siedzib stad, na które nałożono kary 1 

Bezpieczna żywność pochodzenia zwierzęcego  

Organy Inspekcji Weterynaryjnej odgrywają podstawową rolę w zakresie 
bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Pozyskiwanie, chów, 
wytwarzanie, oczyszczanie, ubój, rozbiór, przetwarzanie, pakowanie, przepakowywanie, 
przechowywanie lub transport to czynności składowe „produkcji", nad którymi ma nadzór 
Inspekcja Weterynaryjna. Kontrole urzędowe są konieczne, w celu sprawdzenia, 
że podmioty działające na rynku spożywczym stosują się do przepisów w zakresie 
higieny i bezpieczeństwa żywności. 
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Ilościowe wykonanie czynności ramach nadzoru urzędowego zestawiono w poniższej 
tabeli: 
 

MIESIĄC 

(3.2.4.) liczba 
przeprowadzonych kontroli i 

audytów, udokumentowanych 
w postaci protokołów i 

raportów 

(3.2.4.) liczba 
przeprowadzonych 

urzędowych badań zwierząt i 
mięsa (zgodnie z wierszem nr 

1, kolumną 2 RRW-6)  

(3.2.4.) liczba pobranych próbek do 
badań urzędowych wykonywanych w 

ramach nadzoru nad produktami 
pochodzenia zwierzęcego 
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NR KOLUMNY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

STYCZEŃ  1   11   1     

LUTY 6 1   22   4     

MARZEC 9 7   16 12 1 8     

KWIECIEŃ  7 1   24 3  10   1  

MAJ 5 5 1  7 15 1 6   1 1 

CZERWIEC 9 4 1  11 15 1 7   1 1 

LIPIEC 3 1 1  4 8  7     

SIERPIEŃ 9 1   6 12       

WRZESIEŃ 2 1   2 3     1  

PAŹDZIERNIK 3 1   13 10 1 3   1  

LISTOPAD 4 1 2  11 7  1     

GRUDZIEŃ 2 1   25 2  1     

Ʃ 59 25 5 885429 152 87 4 48 0 5 2 

Nadzór nad ubojem i badaniem mięsa w rzeźniach i zakładzie obróbki dziczyzny  

Dział 1. Badanie zwierząt i mięsa 

Wyszczególnienie 
Zbadano zwierząt – w sztukach* 

(przedubojowo) 
Zbadano mięso zwierząt w 

tuszach/tuszkach* (poubojowo) 

  1 2 

Ogółem       887 688 
945 248 

Badanie mięsa na obecność włośni:   537 

Świnie   152 

Dziki   385 

Razem  887 688 944 771 

Indyk rzeźny 887 688 885 429 

Razem dzikie zw.   59 342 

Jelenie   5 722 

Daniele   2 452 

 Sarny   13 527 

Dziki   12 641 

Ptactwo łowne   25 000 
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Nadzór nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego  

  Liczba obiektów Liczba spraw 
rozstrzygniętyc

h decyzjami 
administracyjn

ymi,  
wydanymi:  
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Razem  300 55 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 

Zakłady 
zatwierdzone 

8 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Zakłady MLO  9 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sprzedaż 
bezpośrednia 

178  8      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produkcja 
mleka 
gospodarstwa  

 50 8  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rolniczy 
handel 
detaliczny 

9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pośrednicy w 
obrocie 
produktami 
pochodzenia 
zwierzęcego 

13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Żywność 
złożona 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transport 
produktów 
pochodzenia 
zwierzęcego 

16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Punkty Skupu 
dziczyzny 

 17 17  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

W tym zakresie wydano 3 decyzję administracyjną na podstawie art. 54 ust.2 
rozp.882/2004  oraz dokonano 43 rozstrzygnięć na podstawie przepisów ustawy o produktach 
pochodzenia zwierzęcego. 

W ramach eksportu produktów spożywczych PLW skontrolował wysyłki towarów opisane 
w poniższej tabeli: 

Symbol  Państwo 

MLEKO I PRODUKTY 
MLECZARSKIE 

OSŁONKI  

Liczba 
przesyłek 

Ilość w tonach 
Liczba 

przesyłek 
Ilość w tonach 

DZ Algieria 24 800 0 0 

AF Afganistan 1 25 0 0 

AO Angola 2 50 0 0 

SA Arabia Saudyjska 10 250 0 0 

BJ Benin 1 16 0 0 

IO 
Brytyjskie Terytorium 
Oceanu Indyjskiego 

2 50 0 0 

TD Czad 11 449 0 0 

EG Egipt 16 400 5 97,5 

PH Filipiny 50 1250 0 0 

GA Gebon 2 41 0 0 

GM Gambia 5 116 0 0 

GN Gwinea 6 41 0 0 

HT Haiti 1 25 0 0 

IQ Irak 19 475 0 0 

JM Jamajka 8 200 0 0 
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Nadzór nad paszami, ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego oraz 
weterynaryjnymi produktami leczniczymi  

liczba 
przeprowadzonych 
kontroli i audytów, 

udokumentowanych 
w 

postaci protokołów i 
     raportów 

liczba pobranych 
próbek do badań 
wykonywanych w 
ramach nadzoru 
nad produktami 

pochodzenia 
zwierzęcego i 
paszami oraz 
produktami 
leczniczymi 

weterynaryjnymi 

liczba 
wystawionych 

świadectw 
zdrowia 

liczba rozstrzygnięć administracyjnych 
organów wydanych w wyniku podjętych 

czynności inspekcyjnych (decyzje, 
postanowienia), odpowiedzi na skargi, 

wnioski, zapytania, interwencje 

liczba 

rozstrzyg

nięć 

administr

acyjnych 

suma 

czynnośc

i 

inspekcyj

nych 

Liczba 

decyzji  

Liczba 

zaświadczeń  

Liczba 

odpowiedz

i na skargi, 

wnioski  

65 60 3 2 10 26 290 

Nadzór w sektorze utylizacyjnym 

liczba 

przeprowadzonych 

kontroli i audytów, 
udokumentowanych 
w 
postaci protokołów i 
raportów 

liczba 

wystawionych 

świadectw 
zdrowia 
 
 

liczba rozstrzygnięć administracyjnych organów 
wydanych w wyniku podjętych czynności 

SUMA czynności 
inspekcyjnych  

Liczba 

decyzji 

Liczba 

zaświadczeń 

Liczba odpowiedzi na 
skargi  

46 12 14 0 12  190 

Podsumowanie 
 

Realizacja zadań na obszarze: powiat gorzowski i miasto Gorzów Wlkp. - zwalczanie 
chorób zakaźnych zwierząt, materiał biologiczny, transport i przestrzeganie praw zwierząt 
 

I. Monitoring i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz działania z tym związane. 
 

A. BIAŁACZKA BYDŁA 
Zrealizowano badania monitoringowe 1/5 stad bydła; co wynika z uzyskania statusu regionu 
urzędowo wolnego od białaczki bydlęcej. Wszystkie badania były ujemne. 
 

B. GRUŹLICA BYDŁA 
Zrealizowano zgodnie z założeniami cykl badań programu zwalczania gruźlicy bydlęcej, 
na obszarze nadzorowanym przez PLW w Gorzowie Wlkp.  

• Ogółem zbadano bydło w 1/5 stad w powiecie. Polska jako cały kraj jest uznana oficjalnie 
za wolną od gruźlicy bydła. 

 

YE Jemen 20 500 0 0 

JO Jordania 7 175 0 0 

CM Kamerun 4 100 0 0 

QA Katar 8 191   

CD 
Kongo, Republika 
Demokratyczna 

6 150 0 0 

LR Liberia 1 25 0 0 

LY Libia 10 250 0 0 

ML Mali 7 155 0 0 

MA Maroko 1 25 0 0 

MR Mauretania 25 625 0 0 

MZ Mozambik 3 46 0 0 

NE Niger 5 125 0 0 

NG Nigeria 33 825 0 0 

SN Senegal 12 257 0 0 

TR Turcja 1 25 0 0 

UA Ukraina   2 34,4 

CI Wybrzeże Kości Słoniowej 4 100 0 0 

ZM Zambia 1 25   

AE 
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie 

2 50 0 0 

  ogółem 308 7737 7 131,9 
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C. BRUCELOZA BYDŁA 
Zrealizowano zgodnie z założeniami cykl badań programu zwalczania brucelozy bydła, 

na obszarze nadzorowanym przez PLW w Gorzowie Wlkp., w którym nie stwierdzono żadnych 
wyników dodatnich. 

• Ogółem zbadano bydła w 1/5 stad w powiecie. Polska jako cały kraj jest uznana oficjalnie 
za wolną od brucelozy bydła. 

 

D. CHOROBA AUJESZKY 

• Kontynuowano monitoring występowania wirusa tej choroby we wszystkich stadach świń na 
obszarze nadzorowanym, uzyskując we wszystkich badaniach wyniki ujemne. 

• Utrzymano status regionu urzędowo wolnego od tej choroby (rozumianego jako łączny 
obszar powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego i miasta Gorzów Wlkp. tj. minimum 
2000 km2) 

E. INNE JEDNOSTKI CHOROBOWE URZĘDOWO ZWALCZANE I OBJĘTE RZĄDOWYM 
PROGRAMEM MONITORINGU: 

Zrealizowano zgodnie z założeniami cykle badań programów zwalczania n/w chorób, na 
obszarze nadzorowanym przez PLW w Gorzowie Wlkp.. Nie stwierdzono żadnych wyników 
dodatnich w przeprowadzonych badaniach. 
1. Pryszczyca - wszystkie badania z wynikiem ujemnym 
2. BSE.- zbadano wszystkie sztuki bydła podlegające obowiązkowi badania mózgu, poddane 
ubojowi 
lub zgłoszone jako padłe - wszystkie wyniki ujemne. 
3. CSF u świń i dzików (klasyczny pomór świń) - wszystkie badania z wynikiem ujemnym. 
4. ASF u dzików (afrykański pomór świń) - badano wszystkie padłe dziki, zgłoszone w II połowie 
2014r. dziki. Wszystkie wyniki ujemne 
5. Choroba pęcherzykowa świń - wszystkie badania z wynikiem ujemnym 
6. Bruceloza owiec i kóz - wszystkie badania z wynikiem ujemnym 
7. Al (grypa ptaków) – monitoring w stadach utrzymujących drób dał wynik ujemny. 
8. Wścieklizna u zwierząt dziko żyjących - badania laboratoryjne zwłok zwierzęcych były 
wszystkie z wynikami ujemnymi.  
9. Salmonella u drobiu – stwierdzone były przypadki występowania Salmoenlli 
pozaprogramowej tzn. innej niż Enterytidis i Typhimurium. 
 W 2019 r. wystąpiło podejrzenie wystąpienie wąglika u  bydła, ASF u świń w małym 
gospodarstwie oraz zgnilca amerykańskiego. W wyniku przeprowadzonych badań zwierząt, 
dochodzenia epizootycznego oraz badań prób przekazanych do PIWet Puławy wykluczono 
wystąpienie tych chorób. 

II. Nadzór nad zakładami drobiu 
Brak tego typu podmiotów 

III. Nadzór nad transportem zwierząt 
Nie stwierdzono istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa weterynaryjnego w regionie. 

– przeprowadzono kontrolę 660 przesyłek z 865 230 sztukami drobiu wywożonego  na 
eksport, 

– przeprowadzono kontrolę 128 sztuk bydla wywożonego na eksport. 
Skontrolowano również 887 688 sztuk drobiu przewiezionego do uboju na terenie pow. 
gorzowskiego. 

Skontrolowano 252 297 sztuk drobiu przywiezionego do chowu na teren powiatu gorzowskiego 
oraz  2468 szt. świń. 

IV. Warunki utrzymania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych 
zwierząt lub produktów od tych zwierząt: 

Wykonano wszystkie planowane kontrole stwierdzając tylko drobne uchybienia usuwane 
na bieżąco. 

V. Targi, wystawy, pokazy i konkursy z udziałem zwierząt: nie stwierdzono łamania praw 
zwierząt. 
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Stwierdzono przypadków łamania praw zwierząt – stado krów z Deszczna zostało przejęte 
przez Biuro Ochrony Zwierząt. Właściciel zwierząt otrzymał zakaz sądowy utrzymywania 
zwierząt z gatunku bydło. Na przełomie sierpnia i września 2019 przeprowadzone została 
pierwsza seria badań w celu ustalenia statusu epizootycznego stada, kolczykowanie zwierząt 
i ich rejestracja. Pierwsze wyniki badań nie wykazały wyników dodatnich u badanych sztuk bydła 
w kierunku gruźlicy, brucelozy i białaczki bydła. W czasie nadzoru nad bydłem pełnionym przez 
Biuro Ochrony Zwierząt zostały stwierdzone poważne naruszenia w zakresie utrzymania 
zwierząt i naruszenia ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji 
zwierząt oraz zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym poruszaniem się po terenie gminy, 
w związku z czym skierowano zawiadomienie do organów ścigania oraz podjęto stosowne 
działania administracyjne. 

W zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi zaopiniowano negatywnie dla wszystkich 
gmin powiatu gorzowskiego programy zapobiegania bezdomności zwierząt. Niektóre Gminy 
naniosły poprawki do zaopiniowanych projektów i przekazały projekty do ponownego 
opiniowania. Przedstawione poprawki zostały zaopiniowane pozytywnie. 
 

Realizacja nadzoru nad środkami żywienia zwierząt, utylizacją, identyfikacją i rejestracją 
zwierząt oraz handlem zwierzętami: 
 

A. ŚRODKI ŻYWIENIA ZWIERZĄT 

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzano niebezpiecznych naruszeń prawa 
paszowego. 
 

B. UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I UTYLIZACJA 

• Na obszarze powiatu nie ma zakładów utylizacyjnych i grzebowisk zwierząt. 

• Zbieraniem zwłok padłych zwierząt oraz odpadów poubojowych z rzeźni zajmują się głównie 
2 podmioty prowadzące ich utylizację: Promarol i Farmutil oraz dwie firmy zbierające zwłoki 
zwierząt z wypadków komunikacyjnych. 

Nie stwierdzono zagrożeń dla bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu związanych z tymi 
rodzajami działalności. 

Wszędzie, gdzie konieczne, interweniował wyznaczony lekarz weterynarii. 
 
Realizacja zadań na obszarze: powiat gorzowski - w zakresie nadzoru nad produkcją 
żywności pochodzenia zwierzęcego. 

Nie stwierdzano istotnych naruszeń prawa żywnościowego u producentów i przetwórców 
żywności pochodzenia zwierzęcego. 
 
Wnioski : 
 

Ogólnie stan bezpieczeństwa weterynaryjnego w nadzorowanym zakresie terytorialnym 
w 2019 r. był dobry. 

Utrzymano status regionu wolnego od gruźlicy, brucelozy i białaczki bydła oraz od choroby 
Aujeszkyego osiągnięty w latach poprzednich.  

Podmioty wytwarzające środki spożywcze utrzymały dobry poziom bezpieczeństwa 
zdrowotnego swoich produktów, jaki osiągnęły w latach poprzednich. 

Rośnie liczba zarejestrowanych podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią 
produktów spożywczych zwierzęcego pochodzenia (178 podmioty zarejestrowane) oraz liczba 
podmiotów rejestrujących działalność RHD (rolniczy handel detaliczny). 

Stan bezpieczeństwa w zakresie produkcji pasz i zagospodarowania UPPZ nie daje 
powodu do obaw o bezpieczeństwo łańcucha pokarmowego i nie powoduje zagrożenia dla 
zdrowia publicznego. 
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Zagrożenia bezpieczeństwa miasta Gorzowa Wlkp. w odniesieniu do obiektów 
budowlanych: 

- zły stan techniczny, 

- klęski żywiołowe, 

- niekorzystne zdarzenia losowe w tym akty przemocy. 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego wynikające z eksploatacji obiektów 
budowlanych są najczęściej pochodną ich nieprawidłowego stanu technicznego. 

Na nieprawidłowy stan techniczny obiektów stanowiących długotrwałe źródło zagrożenia 
niewątpliwie mogą się nałożyć zagrożenia wynikające z czynników zewnętrznych o naturze 
krótkotrwałej, najczęściej nieoczekiwane, o gwałtownym charakterze. 

Ryzyko wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa wzrasta wtedy niewspółmiernie,  
w sytuacjach ekstremalnych doprowadzając do awarii lub wręcz katastrof budowlanych. 
W przypadku użytkowanych obiektów budowlanych, na podstawie wieloletnich doświadczeń 
i obserwacji można stwierdzić, iż nieprawidłowości techniczne w obiektach mają najczęściej swą 
genezę w uszkodzonych instalacjach odwodnieniowych, nieszczelnych pokryciach dachowych 
prowadzących do szybkiej destrukcji elementów wykończeniowych i nośnych obiektów. 

W związku z powyższym występują często zjawiska zawilgocenia podłoża gruntowego 
wokół obiektu prowadzące do dalszych, poważnych już uszkodzeń zasadniczych elementów 
nośnych jak fundamenty, ściany, stropy. 

Dodatkowym wyjątkowo niekorzystnym oddziaływaniem, a w dobie rozwoju transportu 
drogowego występującym praktycznie zawsze, jest wpływ obciążeń dynamicznych od pojazdów. 
Wymienione wyżej główne przykładowe przyczyny wpływające, przy niedostatecznej a nieraz 
praktycznie żadnej dbałości o obiekt budowlany, ewidentnie mają wpływ na stan techniczny, 
doprowadzając wcześniej czy później do stanu zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, 
bezpieczeństwa mienia, a także bezpieczeństwa miasta jako ogółu. Stan zagrożenia wynikający 
z powyższych przyczyn jest stanem permanentnym a dokładne przewidywanie wystąpienia 
awarii lub katastrofy jest dość trudne. 

W określonych sytuacjach, związanych najczęściej ze stanem klęski żywiołowej, 
spowodowanym niekontrolowanymi zjawiskami atmosferycznymi jak intensywne opady śniegu 
lub deszczu, porywy wiatru, fale powodziowe, pojawiają się nowe, często decydujące źródła 
zagrożeń dla obiektów budowlanych. 

Jest udowodnione, iż w przypadku obiektów w dobrym stanie technicznym ryzyko 
wystąpienia awarii lub katastrofy jest znacznie mniejsze jak dla obiektów w złym stanie 
technicznym. Wiąże się to z faktem powstawania wyjątkowych, dodatkowych obciążeń obiektów, 
często nie przewidywalnych, związanych z występowaniem danego oddziaływania 
zewnętrznego jak wiatr, śnieg, woda. 

Obiekty w dobrym stanie technicznym mogą przenieść znacznie większe siły działające 
chwilowo od obciążeń przyjętych podczas projektowanie elementów konstrukcyjnych. 

Można pokusić się o stwierdzenie, iż także w tym przypadku działa efekt synergii, gdy 
nakładające się elementy pozytywne podnoszą niewspółmiernie odporność obiektu, zaś złe 
stany wręcz odwrotnie, nieproporcjonalnie zmniejszają jego trwałość w sytuacji powstania 
obciążeń wyjątkowych. 

Podobne potęgowanie stanu zagrożenia występuje również w sytuacji wystąpienia aktów 
przemocy bądź też wszelkiego typu uszkodzeń instalacji. 

Związane jest to z oddziaływaniem energii wybuchowej zarówno środków pirotechnicznych 
jak i gazów czy materiałów łatwopalnych. Obiekty budowlane wyjątkowo rzadko są projektowane 
na tego typu okoliczności i dlatego efekty powyższych zdarzeń mają najczęściej wymiar 
katastrofalny. 

Również i tutaj właściwy stan techniczny obiektu, a w szczególności jego instalacji może 
zdecydowanie rzutować na rozmiar strat czy wręcz ofiar. Dlatego nie bez powodu obowiązek 
kontroli instalacji wewnętrznych w większości budynkach w określonych przepisami odstępach 



111 
 

czasowych jest nakazem ustawowym, a obowiązkiem nadzoru budowlanego jest skuteczna 
kontrola jego przestrzegania. 

Czynności podjęte przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego miasta 
w 2019 r. 

Przeprowadzono 107 kontroli budów, obiektów budowlanych i samowoli budowlanych. 

PINB dla miasta Gorzowa Wlkp. w ramach zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
w czasie wypoczynku letniego przeprowadza kontrole placów zabaw i boisk sportowych 
zlokalizowanych na terenach miejskich ogólnodostępnych, spółdzielczych i wspólnotowych. 

Rozpatrzono 126 wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego. 

Przyjęto do użytku 182 obiektów budowlanych, w tym: 

 przeprowadzono 45 kontroli obowiązkowych (na terenie budowy), 

 137 obiekty podlegające zgłoszeniu zakończenia robót. 

W wyniku podjętych czynności kontrolnych: 

 wydano 70 decyzji i postanowień, w tym: 
o 4 na rozbiórkę, 
o 11 na naprawę budynków. 

Obiekty budowlane przeznaczone do rewitalizacji: 

 Spichlerz przy ul. Grobla, 

 budynek Grodzkiego Domu Kultury przy ul. Wał Okrężny, 

 budynek przy ul. Nadbrzeżnej, 

 budynek przy ul. 30 Stycznia, 

 budynek przy ul. Łokietka. 

                      

                         ul. Grobla                                                                 ul. Łokietka 

                     

                    ul. Nadbrzeżna                                                              ul. 30 Styczni 

OPRACOWAŁ: 
PINB dla m. Gorzowa Wlkp. – Adam MIGDALCZYK 
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Wstęp 
 
Niniejsze sprawozdanie za 2019 r. jest wynikiem realizacji założeń „Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020”, która została przyjęta uchwałą  
nr LXVIII/1073/2010 w dniu 3 lutego 2010 r. przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp.  
 
Dokument ten zastąpił przyjętą w 2000 r. „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego: Gorzów Wlkp. 2000 +”.  
 
Konieczność prowadzenia monitoringu wynika z zapisów rozdziału 5. Strategii pt. „Metody wdrażania 
i monitorowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.” W rozdziale tym ustalone 
zostały procedury weryfikacji stopnia realizacji przyjętych założeń. Za realizację corocznych 
przeglądów strategicznych, odpowiedzialny jest obecnie Wydział Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych i Programowania Strategicznego, który do 31 marca każdego roku ma obowiązek 
przygotować całościowy raport z realizacji zadań zawartych w Strategii za miniony rok, natomiast do 
30 kwietnia każdego roku sporządzone sprawozdanie winno być przekazane Komisji Gospodarki 
i Rozwoju Rady Miasta Gorzowa Wlkp., celem zapoznania się z raportem sporządzonym przez 
Wydział. 
 
Zbiór informacji składający się na niniejszy raport został pozyskany od właściwych merytorycznie 
jednostek organizacyjnych Miasta i wydziałów, a także instytucji podległych samorządowi lub 
podmiotów z udziałem Miasta.  
 
Celem niniejszego sprawozdania jest dokonanie prezentacji działań podjętych w 2019 r. w zakresie 
realizacji Strategii, a także ich efektów.  
 
W tabelach kart programów strategicznych znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020, tym samym nazwy 
wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 
 
W związku ze zmianami, jakie zaszły w ostatnich latach w sferze społeczno-gospodarczej Miasta 
Gorzowa Wlkp., a także kończącym się horyzontem czasowym „Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020” oraz koniecznością uwzględnienia aktualnych przepisów 
prawnych (zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
oraz niektórych innych ustaw), uwarunkowań ekonomicznych i zmieniających się potrzeb 
mieszkańców, Miasto podjęło prace nad sporządzeniem „Strategii Rozwoju Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego 2030”. 
Dokument ten będzie dostosowany do dokumentów strategicznych (programowych i planistycznych) 
krajowych i wojewódzkich. Zapisy Strategii będą również podstawą do wydatkowania funduszy 
europejskich w nowej perspektywie 2021-2027. 
„Strategia Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030” umożliwi wyznaczenie długofalowej wizji 
rozwoju Miasta oraz koordynację i hierarchizację działań. Dokument ten pozwoli również we właściwy 
sposób i w odpowiedniej kolejności rozwiązywać problemy, a także przewidywać niektóre z nich, 
zanim się pojawią. Dzięki jej opracowaniu zwiększy się wiarygodność Miasta wobec partnerów 
zewnętrznych oraz, co jest warte podkreślenia, planowanie strategiczne przyczyni się do 
przygotowania społeczności lokalnej do nadchodzących zmian. 
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Sprawozdanie z realizacji programów strategicznych 
Oświata i nauka 
Szk. Wyższe 1. Rozwój szkolnictwa wyższego 

Program 
Symbol 
Szk. Wyższe 
1 

Rozwój szkolnictwa wyższego 

Działanie 1  Ustanowienie powiązań kooperacyjnych Miasta z gorzowskimi szkołami wyższymi 
oraz uczelniami Woj. Lubuskiego, Szczecina, Poznania, Europejskim Uniwersytetem 
Viadrina (Frankfurt n. Odrą) oraz innymi instytucjami naukowo-badawczymi tych 
ośrodków we wspieraniu przedsięwzięć ważnych z punktu widzenia strategicznego 
rozwoju Gorzowa, a będących elementem specyfiki zachodniego pogranicza Polski 

Miernik oceny działania 1 Wypracowanie strategicznych rozwiązań 

Termin realizacji 
działania 1 

Działanie ciągłe  

Koordynator działania 1 Wydział Rozwoju i Promocji Miasta  

Działanie 2 Działanie na rzecz utworzenia akademii gorzowskiej na bazie uczelni wyższych - 
wspieranie zamierzeń szkół wyższych, skierowanych na realizację wymogów ustawy 
– Prawo o szkolnictwie wyższym, niezbędną dla utworzenia akademii gorzowskiej, 
m.in. drogą dofinansowania niezbędnej do tego infrastruktury technicznej i naukowej 
(np. dofinansowanie zakupów księgozbioru naukowego) 

Miernik oceny działania 2 Wzmocnienie i ustabilizowanie kadry naukowej oraz rozwój bazy naukowo badawczej  

Termin realizacji 
działania 2 

Działanie ciągłe  

Koordynator działania 2 Doradca Prezydenta Miasta ds. szkolnictwa wyższego 

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
Działanie 1 
W północnej części województwa lubuskiego funkcjonuje Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park 
Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. (GOT PNP), którego głównym obszarem specjalizacji są projekty 
związane z technologiami środowiskowymi, obejmujące m.in. niekonwencjonalne źródła energii, 
odzysk surowców oraz unieszkodliwianie odpadów. W ramach Parku funkcjonuje Centrum Transferu 
Technologii Środowiskowych, Klub Młodego Wynalazcy oraz laboratoria dla przedsiębiorców.  
W Stanowicach, w gminie Bogdaniec, utworzono Centrum Badawczo-Wdrożeniowe „Eko-Innowacje”. 
 
W 2019 r. GOT PNP złożył wniosek o dofinansowanie w ramach z RPO Lubuskie 2020 na realizację 
projektu pn.: „Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości - Think 
Tank stanowiącego platformę wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych 
usług dla lubuskich przedsiębiorstw”.  
Celem strategicznym planowanego przedsięwzięcia jest stworzenie prorozwojowych warunków dla 
inkubacji przedsiębiorstw z sektora MŚP, co przyczyni się do poprawy warunków dla rozwoju MŚP  
w województwie lubuskim. Kluczowym elementem projektu jest uzupełnienie dotychczasowej oferty 
GOT PNP, poprzez powołanie inkubatora - Think Tank, w ramach którego będą świadczone 
prorozwojowe usługi w stronę przedsiębiorstw z sektora MŚP.  
Dodatkowym elementem projektu będzie przygotowanie powstałej infrastruktury do świadczenia tzw. 
usług podstawowych na rzecz MŚP, w tym finansowanie dostępu do zaplecza technicznego.  
 
W ramach zakresu rzeczowego projektu planowane są prace budowlano-montażowe mające na celu 
adaptację istniejącego budynku oraz jego dostosowanie do potrzeb funkcjonalnych oraz celów 
przyszłego użytkowania obiektu. Następnie budynek inkubatora zostanie wyposażony w niezbędne 
środki trwałe. Jednocześnie pracownicy GOT PNP Sp. z o.o. przejdą szereg szkoleń i studiów 
podyplomowych mających na celu podniesienie ich kompetencji oraz umożliwienie świadczenia 
ulepszonych i nowych usług prorozwojowych. Dalszą profesjonalizację oferty inkubatora umożliwi 
zakup usług doradczych zaplanowanych do przeprowadzenia w ramach projektu.  
W wyniku tych działań GOT PNP rozpocznie świadczenie nowych i ulepszonych usług 
prorozwojowych w przebudowanym budynku inkubatora, dostosowanym do potrzeb klientów, czyli 
małych i średnich przedsiębiorstw. 
Planowana w projekcie infrastruktura jest zlokalizowana przy ul. Targowej 9. Teren, na którym 
zlokalizowany jest budynek, wchodził w skład budynków towarzyszących byłego zakładu 
produkcyjnego Ursus. Zabudowę działki stanowi budynek usługowy pięciokondygnacyjny, wzniesiony 
na początku lat 70–tych. Przebudowa budynku biurowego będzie polegać na zmianie układu 
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funkcjonalnego poszczególnych kondygnacji oraz poprawie skomunikowania pasażu handlowego, 
zlokalizowanego w budynkach sąsiednich. W nowopowstałym budynku, który będzie 
komplementarnym zapleczem wykorzystywanym do wpierania MŚP, będą oferowane ulepszone 
i nowe usługi. 
Głównymi etapami projektu będą:  

 przygotowanie ostatecznej dokumentacji techniczno-budowlanej,  

 prace budowlane, 

 wyposażenie budynku inkubatora,  

 odbycie szkoleń, studiów podyplomowych i zakup usług doradczych, a także certyfikacja, 

 świadczenie prorozwojowych usług doradczych. 
Planowana wartość projektu: 13.383 278,12 PLN, w tym dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 
2020: 8.956.908,37 PLN.  
Projekt planowany jest do realizacji przez GOT PNP w okresie od 2020 r. do 2023 r. 
W okresie sprawozdawczym projekt znajdował się w ocenie w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Lubuskiego.  
 
Ponadto GOT PNP w 2019 r. zakończył realizację projektu pn. „Profesjonalizacja Gorzowskiego 
Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego w celu wdrożenia 
proinnowacyjnego modelu realizacji usług wsparcia dla MŚP”, dofinansowanego z RPO Lubuskie 
2020. 
Celem Projektu było podniesienie konkurencyjności lubuskich przedsiębiorstw poprzez świadczenie 
kompleksowego pakietu proinnowacyjnych usług przez GOT PNP Sp. z o. o. Wartość projektu 
wyniosła: 532.122,00 PLN, dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020 wyniosło: 407.090,74 PLN. 
 
Przedmiotem Projektu, realizowanego przez GOT PNP była profesjonalizacja instytucji otoczenia 
biznesu, poprzez wprowadzenie nowego, proinnowacyjnego modelu usług wdrażanego w zakresie 
współpracy z MŚP województwa lubuskiego. Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych 
przez GOT, zdiagnozowano potrzeby rozwojowe przedsiębiorstw oraz konieczność wprowadzenia 
nowych, proinnowacyjnych usług dla biznesu.  
Proinnowacyjne usługi doradcze obejmowały m.in. ocenę potrzeb technologicznych firmy oraz 
wsparcie przy wdrażaniu nowych technologii, nowych modeli biznesowych przez budowę strategii 
opartej na partnerstwie i rozwoju technologii. Szczególny nacisk  położono na  kompleksowość usług 
dla MŚP tworzących jedną całość m.in.:  

 usługi doradcze (w zakresie finansowym, rachunkowym, analiz finansowych, źródeł 
finansowania, optymalizacja podatkowa na działalność badawczo-rozwojową, optymalizacja 
procesów produkcyjnych i pośrednich. Reengineering procesów zarządczych, audit procesu  
i produktu, wdrażanie nowych produktów, projektowanie, wdrażanie i doskonalenia systemów 
zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, usługi w zakresie szeroko rozumianego 
wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa) 

 pozyskiwane finansowania (m.in. wnioski o dofinansowanie z UE, pomoc Start-up, dostęp 
do Fundusz kapitału zalążkowego, współpraca z „aniołami biznesu”, venture capital, 
internacjonalizacja i współpraca międzynarodowa, wdrażanie na rynek nowych usług  
i produktów); 

 usługi prawne (ochrona własności intelektualnej, obsługa patentowa, analiza prawna 
projektów współfinansowanych z UE, analiza statusu MŚP, analiza przepisów o pomocy 
publicznej). 

 
GOT PNP dąży do utworzenia Centrum Badań i Rozwoju Sztucznej Inteligencji, którego celem 
będzie zorientowanie na biznes w dziedzinie innowacyjnych technologii opartych na metodach 
sztuczne inteligencji w obszarze biogospodarki, wody, rolnictwa i zmian klimatycznych oraz 
Transgranicznego centrum Nauk Przyrodniczych i Technicznych w Stanowicach, spełniającego 
funkcję edukacyjną oraz promującą zachowania proekologiczne.  
W 2019 r. odpowiedni zapis dotyczący utworzenia Centrum Badań i Rozwoju Sztucznej Inteligencji 
znalazł się w projekcie „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030”.  
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Działanie 2 
 
W 2019 r. prowadzone były nadal rozmowy dotyczące połączenia Zamiejscowego Wydziału 
Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. (ZWKF) z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wlkp. (AJP), w celu powołania Akademii Gorzowskiej, w oparciu o zapisy ustawy z 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W 2019 r. władze uczelni nie zdecydowały się na połączenie. 
 
2019 r. Miasto przekazało Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. dotację celową 
w wysokości 1 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rozwoju naukowego pierwszoetatowej 
kadry, przewodów doktorskich i habilitacyjnych, uzyskanie uprawnień do doktoryzowania oraz 
podniesienie jakości i poziomu kształcenia. 
 
We wrześniu 2019 r. odbyły się rozmowy pomiędzy Marszałek Województwa Lubuskiego, Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. oraz Akademią im. 
Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. dotyczące udostępnienia przez „Medyk” pomieszczeń 
dydaktycznych dla AJP, celem kształcenia kadry pielęgniarskiej. Gorzowski „Medyk” to jednostka 
samorządu województwa, kształcąca w zawodach około medycznych. Wcześniej kształcono tam 
także na kierunku pielęgniarstwo. Teraz kierunek ten ma się pojawić w ofercie AJP.  

 
Również we wrześniu 2019 r. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. podpisała 
porozumienie z Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., na mocy 
którego przyszli studenci kierunku pielęgniarskiego będą mieli zapewnione praktyki zawodowe  
w gorzowskiej lecznicy, a uczelnia zobowiązana została do kształcenia kadr. Porozumienie między 
szpitalem a uczelnią ma być remedium na brak pielęgniarek.  
 
Dokument jest zobowiązaniem stron m.in. do wspólnego podejmowania przedsięwzięć 
popularyzujących problematykę zdrowia publicznego, w tym organizowania konferencji i seminariów 
praktycznych, publikowania wspólnych artykułów naukowych i monografii naukowych poświęconych 
tej tematyce. 
Lecznica będzie miała wpływ na opracowywanie i konsultowanie programu studiów i systemu 
rekrutacji kandydatów na kierunek pielęgniarstwo, organizowanie procesu kształcenia, w tym 
kształcenia praktycznego, a także konsultowanie metod oceny wyników nauki, użytych narzędzi 
ewaluacji oraz metod oceny pracy Akademii związanych z kierunkiem pielęgniarstwo. 
W efekcie porozumienia, za kilka lat tzw. średni personel medyczny lecznicy zasilą absolwenci 
pielęgniarstwa tej uczelni.  
Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.  
 
AJP zamierza uruchomić nowy kierunek pielęgniarski w przyszłym roku akademickim.  
Na przygotowanie studiów potrzeba ok. 4 mln PLN. 1,5 mln PLN na ten cel zostało zarezerwowane  
w budżecie województwa lubuskiego. 
 
Ponadto w 2019 r. AJP, przy współpracy z firmą z Warszawy, realizowała  projekt pod nazwą „Street 
Light”, dzięki któremu możliwe będzie natychmiastowe wykrywanie awarii ulicznego oświetlenia 
w Gorzowie Wlkp. Planuje się, że system będzie gotowy w 2020 r. Dofinansowanie projekt uzyskał 
w ramach RPO Lubuskie 2020. 
 
Również w 2019 r. AJP w partnerstwie z Fundacją EBB, realizowała projekt pn. „Uniwersytet 
Młodego Odkrywcy w Gorzowie Wielkopolskim”. Projekt realizowany jest w latach 2018-2020. 
Głównym założeniem projektu jest organizacja dodatkowych, bezpłatnych zajęć edukacyjnych, 
rozbudzających pasję dzieci naukami ścisłymi, przyrodniczymi oraz technicznymi. Realizacja projektu 
przyczyni się do wzbogacenia oferty uczelni w zakresie realizacji trzech misji: jako forum aktywności 
społecznej, poprzez działania przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, 
odpowiadającym potrzebom rynku pracy, gospodarki i organizację dla rodziców zajęć rozwijających 
kompetencje społeczne, wychowawcze, np. wspieranie dziecka w nauce, odkrywaniu jego 
zainteresowań, rozbudzaniu aspiracji.  
Wartość projektu: 499.500,00 PLN, w tym dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój: 420.978,60 PLN. 
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Edukacja 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb oświatowych na wszystkich poziomach 
edukacyjnych – modelowanie sieci szkolnictwa w mieście zgodnie z założeniami 
reformy 

Program 
Symbol 
Edukacja 1 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb oświatowych na wszystkich poziomach 
edukacyjnych - modelowanie sieci szkolnictwa w mieście zgodnie 
z założeniami reformy 

Działanie 1  Rozwój wczesnego wspomagania,  objęcie wczesną i wyspecjalizowaną 
pomocą dzieci zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin, zwiększanie 
zgodnie z potrzebami społecznymi liczby zespołów terapeutycznych 
realizujących wczesne wspomaganie, tworzenie zespołów przy placówkach 
integracyjnych posiadających specjalistyczną kadrę 

Miernik oceny działania 1 Zmniejszenie liczby dzieci z dysfunkcjami 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Edukacji 

Działanie 2 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej 

Miernik oceny działania 2 Współczynnik objęcia dzieci edukacją przedszkolną  

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Edukacji 

Działanie 3 Sukcesywna likwidacja barier architektonicznych we wszystkich placówkach, 
umożliwiająca dziecku niepełnosprawnemu kontynuację nauki w środowisku 
lokalnym w oddziale ogólnodostępnym 

Miernik oceny działania 3 Dostępność placówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Wydział Edukacji 

Działanie 4 Dostosowanie szkół podstawowych do przyjęcia 6. Latków do klas I 

Miernik oceny działania 4 Analiza warunków edukacji 6. latków w szkołach  

Termin realizacji działania 4 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 4 Wydział Edukacji 

Działanie 5 Wdrażanie zmian związanych z rozwojem nauki, nowoczesnych technologii 

Miernik oceny działania 5 Poziom wykorzystania nowoczesnych technologii 

Termin realizacji działania 5 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 5 Wydział Edukacji 

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
Działanie 1 
W 2019 r. wczesnym  wspomaganiem rozwoju dziecka objęto 113 dzieci, to jest o 22 mniej  
w porównaniu z  2018 r.  
 
Specjalistyczna pomoc udzielona przez zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
dzieciom i rodzicom w 2019 r. 

Pomoc udzielona rodzicom  

Formy pomocy  Rodzice 

Treningi (liczba osób) 66 

Warsztaty (liczba osób) 20 

Terapia rodzin (liczba rodzin) 5 

Prelekcje, wykłady (liczba spotkań) 46 

Inne (liczba osób) 560 

W 2019 r. liczba dzieci przyjętych przez poradnię wynosiła 5200,  to jest o 15 więcej niż w 2018 r.  
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W zależności od rodzaju niepełnosprawności uczniowie uczęszczają do oddziałów:  integracyjnych, 

specjalnych lub ogólnodostępnych.  

  

typ szkoły  

liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego w oddziale:  % uczniów  

z orzeczeniem w 

stosunku do 

wszystkich  
    

 integracyjnym  specjalnym  ogólnodostępnym  razem  uczniów  

przedszkole i "0" w SP  60 13 29 102 2,5% 

szkoła podstawowa  105 168 121 394 4,28% 

gimnazjum  19 36 8 63 6,46% 

liceum ogólnokształcące  13 - 6 19 0,89% 

szkoły branżowe - 35 9 44 9,54% 

zasadnicze szkoły 

zawodowe - 5 3 8 4,65% 

szkoła przysposabiająca do 

pracy - 43 - 43 100% 

technika - - 21 21 0,77% 

razem  197 300 197 694  

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w gorzowskich przedszkolach i szkołach 

dla młodzieży 
 

Gorzowskie szkoły podejmowały różnego rodzaju działania, ukierunkowane zarówno na uczniów 
posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i tych którzy mają trudności  
w realizacji standardów wymagań programowych, m.in.:  

 5 placówek prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (ZPPP, PM nr 9, PM nr 14,  PM 
nr 27, ZKS nr 1), 

 dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów,  

 indywidualizacja procesu nauczania przez m.in. wydłużanie czasu pracy, nagradzanie wysiłku 
wkładanego w pracę, zróżnicowanie prac domowych,  

 warsztaty nt. efektywnych technik uczenia się,  

 zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne,  

 zajęcia wyrównawcze, 

 zajęcia terapii pedagogicznej, biblioterapia,  

 stosowanie oceniania kształtującego,  

 terapia logopedyczna,  

 gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja ruchowa,  

 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,  

 włączanie w organizację imprez i uroczystości szkolnych.  
 
Od 2018 r. funkcjonuje 5 zespołów terapeutycznych, realizujących wczesne wspomaganie (Miejskie 
Przedszkole Integracyjne nr 9, Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27, Zespół Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznych, Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 oraz Miejskie Przedszkole 
Integracyjne nr 14).  
 
Działanie 2 
Współczynnik objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym utrzymuje się na bardzo wysokim 
poziomie, w roku szkolnym 2018/19 wyniósł 98,80 % (4635). W poprzednim roku szkolnym kształtował 
się on na poziomie 98,53% (4734 dzieci). 
 
Miasto Gorzów Wlkp. w 2019 r. zleciło aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego pod kątem 
budowy oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów żłobka. Poniesione wydatki w 2019r. dotyczyły 
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aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Powyższe działania podejmowane były w celu 
planowanej budowy przedszkola miejskiego wraz z oddziałem żłobka na Osiedlu Europejskim. 
 
Działanie 3  
Do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych kompleksowo przygotowane są 3 placówki (obiekty posiadają 
windy dla osób niepełnosprawnych) – ZSO nr 1, ZSO nr 16, ZKS nr 1. 
 
Działanie 4 
W związku z reformą oświaty dzieci 6. letnie pozostały w przedszkolach, naukę w klasie I szkoły 
podstawowej rozpoczynają dzieci w wieku 7 lat. Nie ma potrzeby przystosowania kolejnych gabinetów 
i miejsc zabaw dla dzieci w szkołach podstawowych. 
 
Działanie 5 
Zestawienie  zewnętrznych środków finansowych pozyskanych na realizację projektów edukacyjnych. 
 
Lp. Nazwa programu Kwota dofinansowania  

w PLN 

1. Program Erasmus+ 1 460 453,00 

2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   1 188 777,00 

3. Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 – ZIT Gorzów Wlkp.   15 387 502,00 

4. Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 3 630 050,00 

5. Fundusz Małych Projektów 46 185,00 

6. Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży 34 400,00 

7. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina" 44 188,00 

Ogółem 21 791 555,00 

 

Nazwa placówki Tytuł projektu Nazwa 
programu 
(skróty) 

Okres 
realizacji 

Wartość 
projektu, w tym 
dofinansowanie 

Korzyści dla szkoły. 

Szkoła Podstawowa 
nr 15 

„Różne metody 
nauczania a 
podwyższanie 
umiejętności 
językowych”. 

Erasmus+ 01.09.2016 
- 
31.08.2019 

133 767,00 3 x szkolenia dla 4U+ 2N we 
Włoszech, Szwecji, we Francji.   
- zakup 9 tabletów, artykuły 
papiernicze, tonery. 

Zespół Szkół 

Gastronomicznych 

 „Europejskie 
kompetencje 
szansą na sukces 
II”. 

Erasmus+ 01.06.2017 

- 

31.05.2019  

493 686,00 Staż zawodowy dla 24 uczniów + 
2 opiekunów w Hiszpanii 
(Walencja). 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

nr 16 

"Nigdy się nie 

poddawaj". 

Erasmus+ 01.09.2017 

- 

31.08.2019  

87 947,00 Udział 8U+ 2N w 
międzynarodowym spotkaniu w 
Rumunii. Zakupiono: komputer, 
artykuły biurowe i dydaktyczne, 
artykuły plastyczne, toner do 
kserokopiarki. 

Szkoła 

Podstawowa nr 13 

"Z książki na 

ekran". 

Erasmus+ 01.09.2017 

- 

31.08.2019 

91 705,00 Wyjazd 8U+2N  do Francji, 
Niemiec, wyjazd studyjny 6U+2N 
do Murci – Hiszpania. Zakupiono 
telewizor do sali audiowizualnej, 
materiały biurowe, papiernicze.  

Zespół Szkół 

Odzieżowych 

„Mobilni na 

europejskim rynku 

pracy”. 

Erasmus+ 01.06.2018 

- 

31.05.2020 

529 280,00 Staż dla 24 uczniów +2 opieńków  
w Hiszpanii. 

Szkoła 

Podstawowa nr 10 

„Pozwólcie mi 

rozkwitnąć, 

pozwólcie mi 

świecić”. 

Erasmus+ 01.09.2018 

- 

31.08.2020 

124 068,00 Wyjazd 16U+10N do Włoch, 
nabycie wiedzy dotyczącej 
ogrodnictwa, doskonalenie 
umiejętności językowych, TIK. 
Założono w szkole 10 szt. 
klasowych ogrodów. Zakupiono 
zastawę stołową, materiały 
biurowe, dydaktyczne. 

Zespół Szkół 

Ogrodniczych 

„Euroogrodnik 2 – 
Międzynarodowe 
praktyki szansą 

POWER 01.09.2017 

- 

31.08.2019 

429 178,00 Staże zawodowe na terenie 
Włoch i Wielkiej Brytanii dla 35 
uczniów III klas o specjalności 
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na rozwój uczniów 
Zespołu Szkół 
Ogrodniczych w 
Gorzowie 
Wielkopolskim”.  

technik weterynarii, technik 
architektury krajobrazu oraz 
technik ogrodnik + 2 opiekunów. 

Zespół Szkół 

Ogrodniczych 

„Euroogrodnik 3 – 
Międzynarodowe 
praktyki szansą 
na rozwój uczniów 
Zespołu Szkół 
Ogrodniczych w 
Gorzowie Wlkp.” 

POWER 31.12.2018 

- 

30.12.2020       

410 487,00 Staż dla 20 uczniów w Irlandii + 1 

opiekun. 

Zespół Szkół nr 12 „Europejskie 

hotele kuźnią 

talentów 

menadżerskich”. 

POWER 01.09.2018 

- 

31.08.2020  

349 112,00 Praktyki zawodowe 10U+1N na 
Malcie i Cyprze - Zakup tablic 
informacyjnych, dysku, materiałów  
biurowych i dydaktycznych  

Wydział Edukacji 

(Przedszkole 

Miejskie nr 30) 

„Twórcze 

przedszkolaki”. 

ZIT MOF 01.09.2018

- 

31.08.2019 

284 450,00 Utworzenie i wyposażenie nowych 
miejsc w przedszkolu dla 50 
przedszkolaków, 
 - zajęcia dodatkowe, warsztaty 
teatralne 
-  szkolenia TIK -10N  

Wydział Edukacji 

(Przedszkole 

Miejskie nr 3, 

Przedszkole 

Miejskie nr 30) 

„Inżynierowie w 

przedszkolu”. 

ZIT MOF 01.01.2019 

-

31.12.2019 

280 370,00 Utworzenie dwóch pracowni 
podstaw robotyki w PM 3,PM 30,. 
zajęcia dla dzieci 6-letnich ze 
wszystkich 28 przedszkoli 
prowadzonych przez Miasto 
Gorzów Wielkopolski. 

Wydział Edukacji 

(12 szkół 

kształcących 

zawodowo i 1 

Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego) 

„Zawodowcy w 

Gorzowie 2.0”. 

ZIT MOF 01.01.2018 

- 

31.12.2020 

14 822 682,00 -Wizyty studyjne dla uczniów w 
firmach Polski i Niemiec, 
-Warsztaty: Barman, Barista, 
Qulinaria profesjonalna fotografia, 
Nowoczesne techniki odbarwiania i 
rozjaśniania włosów, Spawanie 
metodą 135 blach i rur ze stali, 
-Realizacja staży i praktyk u 
pracodawców i przedsiębiorców 
-Start – up – przygotowanie do 
samozatrudnienia 
-Koła naukowe  
-Wyposażono pracownie 
mechatroniki, elektroniki i 
elektrotechniki pojazdów 
samochodowych, pracownie 
pneumatyki, sterowników 
programowalnych, hydrauliki, 
elektrotechniki, urządzeń i układów 
automatyki, zakupiono materiały 
dydaktyczne, etykiety biblioteczne 
oraz drobne AGD. 

Wydział Edukacji 
/QCW 
Niemcy/Lubuski 
Klaster Metalowy 

„Transgraniczny 
model dualnego 
kształcenia 
zawodowego 
„ViVA 4.0”. 

Interreg VA 01.03.2018 

- 

28.02.2021 

1 622 812,00 Prace nad  opracowaniem 
modułów szkoleniowych. 

-Wizyta studyjna w QCW GmbH 

Eisenhüttenstadt, Niemcy. 

-Szkolenia dla polskich i 
niemieckich nauczycieli, 
-Kurs j. niemieckiego/ j. polskiego 
(e-learning). 

Zespół Szkół 

Gastronomicznych/ 

QCW Niemcy 

„Transgraniczna 

edukacja na rzecz 

branży 

gastronomicznej i 

spożywczej 

polsko - 

niemieckiego 

Interreg 

VA 

15.01.2018 

– 

30.04.2020 

2 007 238,00 -Wizyty studyjne, 
-Warsztaty: barista, cukierniczy, 
trening motywacji zawodowej  
-Szkolenie językowe cukiernik, 
kucharz.  
Trwa budowa Polsko-
Niemieckiego Centrum 
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pogranicza”. Edukacyjno-Konferencyjnego. 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

nr 2 

„Muzyka 

spotkanie – 

muzyka 

porozumienia”. 

FMP  01.04.2018 

- 

31.12.2018  

46 185,00 Warsztaty muzyczne w Dankowie 
(28 godzin), 
- koncert w Berlinie  
- tygodniowa trasa koncertowa po 
szkołach w Polsce i Niemczech  
- udział w II Kongresie Praw 
Obywatelskich w Warszawie. 

 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

nr 2 

 

 

"Poznaj, żeby 

zrozumieć!". 

 

Polsko-

Niemiecka 

Wymiana 

Młodzieży 

 

01.04.2018 

- 

31.12.2018  

 

34 400,00 

 
Warsztaty muzyczne w Polsce i 
Niemczech, 10 U z II LO w 
Gorzowie, 5 U z Niemiec, 5 
Syryjczyków oraz opiekunowie. 

 

Przedszkole 

Miejskie nr 23 

 

"Bliżej natury" 

Warsztaty w GOT  

w Stanowicach. 

 
jw. 

 

10.10.2018 

 

3 720,00 

 
Warsztaty w GOT dla 
przedszkolaków wraz z 
opiekunami, Niemcy- 57 
osób/Polacy- 36 osób.  

Przedszkole 

Miejskie nr 23 

Koncert 
Świąteczny z 
okazji Świąt 
Bożego 
Narodzenia pod 
hasłem: „Bliżej 
natury”. 

jw. 30.11.2018 1 910,00 Koncert świąteczny z udziałem 
dzieci z Niemiec- 56 osób /Polski 
55 osób z opiekunami. 

Przedszkole 

Miejskie nr 23 

Projekt modelowy 

„4x3 prosta 

sprawa” 

jw. 15.12.2018 3 000,00 Konkurs plastyczny pod hasłem 
Naturalnie kolorowi” Niemcy- 56 
osób Polacy- 55 osób. 

Zespół Szkół 

Gastronomicznych 

„Historia – Kultura 
– Edukacja – 
Teraźniejszość – 
Przyszłość. 
Spotkania 
Pokoleń”.  

jw. 01.10.2018 

- 

06.10.2018 

2 618,00 Spotkania ze świadkami historii 
okresu II wojny światowej. 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

„Działalność 

usługowa jako 

czynniki rozwoju 

gospodarki". 

jw. 01.10.2018 

- 

06.10.2018 

2 240,00 Poznanie rynków pracy 
nadgranicznych regionów woj. 
lubuskiego i Brandenburgii. P 25 
U+3 N / N 25U+3 N. 

Szkoła 

Podstawowa nr 2 

„Sport i zdrowe 

odżywianie drogą 

do pozytywnego 

myślenia”(2) 

jw. 07.10.2018 

-  

12.10.2018 

2 626,00 Integracja młodzieży polsko-
niemieckiej, W ramach wymiany P 
20U 
+2N / N 20U+ 2N. 

IV Liceum 

Ogólnokształcące 

„Wymiana 
kulturowa – 
poznanie 
regionu”. 

 

jw. 24.03.2019 

-

28.09.2019  

3 215,00 Doskonalenie uczniów w 
znajomości  języków obcych. P 
5U+2N / N 15U+2N 
 

Zespół Szkól 

Ekonomicznych 

„Perspektywy 
kształcenia 
zawodowego w 
gorzowskich i 
frankfurckich 
szkołach 
wyższych”. 

jw. 21.02.2019

- 

14.03.2019 

2 280,00 Zapoznanie uczniów z 
perspektywami kształcenia 
zawodowego na wyższych 
uczelniach P 25U +3N/ N 25 U+ 
3N. 

IV Liceum 

Ogólnokształcące 

Wymiana 
kulturowa- 
poznanie historii 
regionu”. 

jw. 24.03.2019

- 

28.03.2019 

3 215,00 Poznanie systemu nauczania 
języków obcych w landzie 
Nadrenia Północna Westfalia P 
15U +2N/ N 15U+2N. 

Przedszkole 

Miejskie nr 23 

Spotkania kadry 
kierowniczej./ 
„Budujemy mosty 
dla Pana 
Starosty”. 

jw. 07.02.2019
/ 
 
12.06.2019 

2 621,00 Opracowanie planu pracy na rok 
2019./ 
Gry, zabawy P 31/ N 31 osób z 
opiekunami. 
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Zespół Szkół 

Ogólnokształcących      

nr 1 

"Polsko-niemiecka 
wymiana 
młodzieży 2019"/ 
„Rastede – 
rewizyta 2019". 

jw. 23.05.2019-
31.05.2019/ 
 
10.06.2019-
18.06.2019 

12 743,00 P 16U+2  N/ N16U+2N ze szkoły 
KGS Rastede. Doskonalono 
umiejętności języka obcego. 

Szkoła 
Podstawowa nr 2 

„Mój pamiętnik- 
wspomnienia”. 

jw. 06.05.2019-
10.05.2019 

4 000,00 P 14U+2N/n.14U+2N szkołą Otto 
Hahn Realschule, z Niemiec. 
Integracja młodzieży polsko-
niemieckiej. 

 
Opis projektów realizowanych w 2019 r. przez Miasto Gorzów Wlkp.: 
 
W grudniu 2019 r. Miasto Gorzów Wlkp. podpisało umowę z wykonawcą na realizację Centrum 
Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp. Koszt inwestycji wynosi ok. 104 mln PLN, w tym 
wartość dofinansowania z RPO Lubuskie 2020 – ZIT MOF GW wynosi ok. 31,5 mln PLN.  
  
Przedmiotem projektu jest utworzenie infrastruktury kształcenia zawodowego – Centrum Edukacji 
Zawodowej w byłym Zespole Szpitalnym przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp., czyli 
nowoczesnego zespołu średnich szkół zawodowych (ZS Budowlanych i Samochodowych im.  
M. Kopernika, ZS Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru oraz Centrum Kształcenia Zawodowego), 
opartego na synergii szkół z pracodawcami (dualny system kształcenia) i nastawionego na nauczanie 
zawodów poszukiwanych przez obecny rynek pracy oraz proaktywne wybieranie kierunków 
kształcenia przydatnych w przyszłości. Zadania projektowe obejmują zmianę sposobu użytkowania 
terenu objętego wsparciem poprzez kompleksową modernizację obiektów, ich adaptację i remont wraz 
z wyburzeniem części istniejących obiektów, budową nowych obiektów i zagospodarowaniem terenu. 
Obiekty infrastruktury jednostek organizacyjnych oświaty zostaną odpowiednio wyposażone,  
w nowoczesny sprzęt służący praktycznej nauce zawodu.  
Inwestycja skierowana jest przede wszystkim do uczniów/słuchaczy/użytkowników CEZ, lokalnych  
i regionalnych przedsiębiorców, a także uczniów ZS Elektrycznych i ZS Mistrzostwa Sportowego, 
bowiem opuszczone budynki przez zespoły szkół bezpośrednio objętych wsparciem, przekazane 
zostaną ww. szkołom. Poprzez planowane działania m.in. z zakresu preorientacji zawodowej, CEZ 
będzie pełnić też funkcję instytucji popularyzującej naukę i innowację.  
 
We wrześniu 2019 r. otwarte zostały nowoczesne, innowacyjne i doskonale wyposażone 
pracownie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie.  
Otwarte pracownie hydrauliki, pneumatyki, automatyki i sterowników programowalnych będą służyć 
nie tylko do nabywania przez uczących się nowych umiejętności w ramach kształcenia zawodowego, 
ale także do wspierania nauczycieli szkół podstawowych i ogólnokształcących w realizacji wybranych 
elementów podstawy programowej z fizyki, informatyki i matematyki, a także rozwijania zainteresowań 
uczniów w tym zakresie w ramach zajęć dodatkowych i kół zainteresowań.  
Pracownie będą również otwarte dla przedszkoli, które mogą wykorzystać je do realizacji zadań 
wynikających z preorientacji zawodowej oraz kształtowania umiejętności technicznych opisanych w 
podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 
Otwarcie pracowni zbliża Miasto do finału, jakim jest otwarcie nowoczesnego Centrum Edukacji 
Zawodowej i Biznesu. 
Pracownie zostały przygotowane i zrealizowane w ramach projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”, 
dofinansowanego w ramach RPO Lubuskie 202 – ZIT Gorzów Wlkp. 
 
Ponadto w 2019 r. otworzone zostały Pracownie LEGO na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 i 21. 
Dzięki zestawom dydaktycznym z klocków swoje umiejętności matematyczno-przyrodnicze będą 
doskonalić tu sześciolatki z 28 przedszkoli. 
Projekt „Inżynierowie w przedszkolu” obejmie w sumie 900 przedszkolaków. To dla nich powstały dwie 
profesjonalne pracownie LEGO (w Przedszkolu Miejskim nr 30 – sale na terenie Szkoły Podstawowej 
nr 21 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 3 – sale na terenie Szkoły Podstawowej nr 6).  
Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu unijnemu, wynoszącym ponad 280 tys. PLN. 
Specjalnie dla maluchów wyremontowano sale, zakupiono meble oraz tablice multimedialne.  

 
W 2019 r. Miasto Gorzów Wlkp. otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Panaceum na 
pokolenie Z”. 
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W ramach projektu realizowane będą w 2020 r. zajęcia pozwalające na poznawanie świata  
i eksperymentowanie oraz podpowiedzi dotyczące nowoczesnych metod zwiększających atrakcyjność 
zajęć matematyczno-przyrodniczych - Gorzów otrzymał unijne wsparcie na realizację projektu 
„Panaceum na pokolenie Z”. Projekt "Panaceum na pokolenie Z", obejmie wsparciem 40 uczniów SP 
nr 16, 60. nauczycieli ze wszystkich szkół kształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów.  
Jego realizacja jest odpowiedzią na największe wyzwania wskazane w diagnozie gorzowskich, 
samorządowych szkół kształcenia ogólnego. To m.in. zapotrzebowanie uczniów na zajęcia 
pozwalające na doświadczanie świata, eksperymentowanie oraz konieczność wyposażenia  
nauczycieli w umiejętności i kompetencje pozwalające na prowadzenie w atrakcyjnych sposób zajęcia 
matematyczno-przyrodniczych  
z wykorzystaniem nowoczesnych metod, które będą uwzględniać potrzeby oraz specyficzne 
postrzeganie świata przez najmłodsze pokolenie (pokolenie Z). 
W ramach projektu w SP16 zostaną utworzone dwie pracownie - matematyczna  
i przyrodnicza. Nauczyciele będą mogli skorzystać z oferty szkoleń obejmujących najnowocześniejsze 
metody w nauczaniu z wykorzystaniem eksperymentu oraz metod pracy z tzw. pokoleniem Z 
(neurodydaktyka, karty matematyczne, desing thinking). Uczniowie wezmą udział w weekendowym 
wyjeździe na warsztaty do laboratorium, podczas którego kształtowane będą umiejętności pracy 
zespołowej podczas przeprowadzania eksperymentów w laboratoriach przyrodniczych. 
Wartość projektu wynosi 211.666,66 PLN, w tym dofinansowanie 201.083,32 PLN. Wsparcie pochodzi 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 
2020 – ZIT Gorzów Wielkopolski. 

 
W 2019 r. rozpoczęła się rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 20. Na Osiedlu Górczyn powstaje 
coraz więcej budynków wielorodzinnych, dlatego Miasto musi dostosować placówkę do potrzeb 
mieszkańców. 
W ramach robót budowlanych został wykonany m.in. cały parter nowego skrzydła, remont dachu na 
segmencie D.  
W ramach zadania planuje się budowę skrzydła szkoły podstawowej wraz z instalacjami 
wewnętrznymi, dwukondygnacyjne w części dydaktycznej, jednokondygnacyjne w miejscu salki 
gimnastycznej, budowę dwukondygnacyjnego  łącznika pomiędzy szkołą istniejącą, a projektowanym  
skrzydłem, przeniesienie istniejącego placu zabaw, utwardzenie i placyki zielone powiązane z małą 
architekturą o charakterze rekreacyjnym, urządzenie budowlane w formie: placyku gospodarczego 
powiązanego z ul. Sucharskiego, ciągu pieszego pełniącego funkcje drogi pożarowej, dojść do 
budynku, ogrodzeń z bramami i furtkami, instalacji zewnętrznych, przyłączy, oświetlenie terenu, 
obiekty małej architektury: ławeczki, kosze na śmieci, remont dachu segmentu D.  
Koszt inwestycji to ponad 14 mln PLN. 
 
Miasto Gorzów Wlkp. planuje także modernizację budynku przy Szkole Podstawowej nr 1. W 2019 r. 
wykonana została dokumentacja projektowa. 

 
Edukacja 2. Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy 

Program 
Symbol 
Edukacja 2 

Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy 

Działanie 1  Różnorodna oferta edukacyjna 

Miernik oceny działania 1 Struktura kształcenia ogólnego i zawodowego. 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Edukacji 

Działanie 2 Rozwijanie szkolnictwa zawodowego 

Miernik oceny działania 2 Wzrost liczby uczniów szkół zawodowych. 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Edukacji 

Działanie 3 Objęcie priorytetem przedmiotów ścisłych 

Miernik oceny działania 3 Wyniki egzaminów zewnętrznych 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Wydział Edukacji 

Działanie 4 Rozwijanie kształcenia ustawicznego i kształcenia dorosłych 

Miernik oceny działania 4 Powszechność i różnorodność oferty edukacyjnej 

Termin realizacji działania 4 Działanie ciągłe 
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Koordynator działania 4 Wydział Edukacji 

Działanie 5 Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby rynku pracy 

Miernik oceny działania 5 Doradztwo zawodowe w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. 

Termin realizacji działania 5 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 5 Wydział Edukacji 

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
 
 
Działanie  1 
 

Placówki Liczba szkół w 2018 r. Liczba szkół w 2019 r. 

Szkoły ponadgimnazjalne – wszystkie w ramach zadań 
powiatu 

17 17 

Oddziały liceum ogólnokształcącego 72 75 

Oddziały technikum 111 114 

Oddziały zasadniczej szkoły zawodowej/ branżowej szkoły I 
stopnia 

29 33 

*bez uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych nr 14 

 
Liczba szkół ponadgimnazjalnych w 2019 r. utrzymała się na takim samym poziomie co w 2018 r., 
wzrosła natomiast liczba liceów o 3, techników o 3 oraz oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej/ 
branżowej szkoły I stopnia o 4. 
 
Działanie 2 
 

Placówki Liczba uczniów w 2018 r. Liczba uczniów w 2019 r. 

Liczba uczniów szkół 
ogólnokształcących 

2081 2091 

Liczba szkół zawodowych 
(technika, branżowe) 

3499 3687 

 
W porównaniu z 2018 r. liczba uczniów szkół ogólnokształcących wzrosła o 10, a liczba szkół 
zawodowych (technika, branżowe) o 188. 
 
W roku szkolnym 2018/2019 kontynuowano wdrażanie koncepcji merytorycznej CEZiB, organizowano 
konferencje oraz pracę w grupach roboczych z pracodawcami i nauczycielami. Kontynuowano 
poszerzanie wiedzy na temat centrów kształcenia zawodowego w Polsce i poza granicami kraju.  
 
Kontynuowano działania promujące kształcenie zawodowe oraz ideę CEZiB. Wydział Edukacji 
pracował w zespole międzywydziałowym w ramach grupy roboczej powołanej przez Prezydenta 
Miasta w sprawie CEZiB. Odbyły się spotkania robocze zespołu opracowującego ofertę edukacyjną 
dla funkcji CEZiB polegającej na popularyzacji nauki i techniki wśród wszystkich grup wiekowych 
mieszkańców Gorzowa, w szczególności przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych.  
W związku z tworzeniem CEZiB przeprowadzono pomyślnie proces, który zakończył się członkostwem 
wspierającym Miasto Gorzów Wlkp. w Porozumieniu Społeczeństwo i Nauka (SPIN) 
 
Działanie 3 
1. Egzamin ósmoklasisty. 

Egzamin ósmoklasisty został po raz pierwszy wprowadzony od roku szkolnego 2018/2019.  

To egzamin obowiązkowy przeprowadzany w formie pisemnej przez trzy kolejne dni. Każdy  

ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, 

matematyki, języka obcego nowożytnego. 

W tabeli poniżej podane zostały średnie wyniki (w %) uczniów rozwiązujących na egzaminie 

ósmoklasisty zadania z arkusza standardowego. 
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Polska  woj. lubuskie  Okręg 

Gorzów   

szkoły publiczne  

język polski  
63 60,76 60,50 65,27 

matematyka  45 41,69 42,07 47,09 

j. angielski  59 58,40 56,68 62,33 

j. niemiecki   42 40,47 39,49 44,19 

Procentowe średnie wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. 

 

Poniżej średnie wyniki (w %) gorzowskich szkół podstawowych (arkusz standardowy). 

 

Szkoła  

wynik % 
2018/2019 

OKE 

j. polski  matematyka j. angielski j. niemiecki stanin  

SP - 1 
wynik szkoły 47,94 35 43,57 x 

stanin kraju 2 4 3   

SP- 2 
wynik szkoły 74,62 58,24 72,98 42,00 

stanin kraju 8 8 8 8 

SP- 4 
wynik szkoły 59,54 50,02 66,98 51,00 

stanin kraju 4 6 7 7 

SP - 5 
wynik szkoły 70,07 44,92 61,53 27,00 

stanin kraju 7 5 6 3 

SP - 6 
wynik szkoły 61,04 38,58 53,05 23,50 

stanin kraju 5 4 5 2 

SP - 7 
wynik szkoły X x x x 

stanin kraju         

SP - 9 
wynik szkoły 74,61 48,11 65,50 52,25 

stanin kraju 8 6 7 7 

SP - 10 
wynik szkoły 66,25 35,09 56,76 x 

stanin kraju 6 4 5   

SP - 11 
wynik szkoły 60,00 38,95 54,38 57,00 

stanin kraju 4 4 5 7 

SP - 12 
wynik szkoły 63,18 46,68 75,00 36,16 

stanin kraju 5 6 8 5 

SP - 13 
wynik szkoły 62,86 46,42 58,12 44,75 

stanin kraju 5 6 6 6 

SP - 14 
wynik szkoły 41 46,62 38,25 x 

stanin kraju 1 6 3   

SP - 15 
wynik szkoły 72,42 58,97 82,24 53,10 

stanin kraju 7 8 7 7 

SP - 16 
wynik szkoły 68,12 39,45 53,79 100 

stanin kraju 6 4 5 9 

SP -17 
wynik szkoły 65,12 43,70 58,49 71,00 

stanin kraju 6 4 5 9 

SP - 20 wynik szkoły 70,57 48,83 63,72 X 
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stanin kraju 8 6 6   

SP - 21 
wynik szkoły 71,97 55,85 70,47 X 

stanin kraju         

SPMS 
wynik szkoły 66,2 50,72 62,14 57,00 

stanin kraju 6 5 6 7 

SP dla 
DOR. 

wynik szkoły 19,67 14,51 11,67 x 

stanin kraju 1 1 1   

woj. lubuskie 60,76 41,69 58,40 40,47 

okręg 60,50 42,07 56,68 39,49 

kraj 63 45,00 59,00 42,00 

Gorzów Wielkopolski 65,27 47,09 62,33 44,19 

Procentowe średnie wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty szkół podstawowych w 2019 r. 

 

Wnioski   
1. W 2019 roku w Gorzowie do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 1055 uczniów. Wśród nich 972 
rozwiązywało zadania z zestawu standardowego, a 81 z zestawu dostosowanego:   

 1 dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,   

 2 dla uczniów słabowidzących,   

 1 dla uczniów niedowidzących,   

 5 dla uczniów słabosłyszących, 

 11 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,   

 8 dla uczniów cudzoziemców, 

 53 dla uczniów z dysleksją rozwojową. 

2. Wśród zdających około 5,02 % miało stwierdzoną dysleksję rozwojową.  
3. Laureaci konkursów przedmiotowych zostali zwolnieni z 20 egzaminów, w tym:   

 12 uczniów z języka polskiego,    

 5 uczniów z matematyki,     

 2 uczniów z języka angielskiego, 

 1 uczeń z języka niemieckiego.  

4. Średnie wyniki procentowe uzyskane ze wszystkich przedmiotów: język polski, matematyka, 
wybrany język nowożytny były wyższe od średnich wyników procentowych uzyskanych w kraju, 
województwie i okręgu. 

 
2.  Egzamin gimnazjalny.  
Egzamin gimnazjalny, który przeprowadzony był w kwietniu 2019 r. w czasie trzech dni składał  
się z trzech części:  

 część I – humanistyczna – zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie (pierwszy arkusz) oraz  
z języka polskiego (drugi arkusz),  

 część II - matematyczno – przyrodnicza – zadania z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii 

(pierwszy arkusz) oraz z matematyki (drugi arkusz),  

 część III – zadania z wybranego języka obcego nowożytnego – na poziomie tylko podstawowym  

lub podstawowym i rozszerzonym.  

W tabeli poniżej podane zostały średnie wyniki (w %) uczniów rozwiązujących na egzaminie 
gimnazjalnym zadania z arkusza standardowego.    
 

   

Polska  woj. lubuskie  Okręg 
Gorzów   

szkoły publiczne  

historia i wos  59 56,75 57,28 58,64 

język polski  
63 61,02 60,64 62,88 
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przedmioty przyrodnicze  49 47,45 48,08 49,81 

matematyka  43 39,10 40,15 42,16 

j. angielski - p. podst.  68 66,48 66,37 71,44 

j. niemiecki - p. podst.  68 54,39 50,77 51,96 

j. angielski - p. rozszerz.  
53 53,80 51,59 54,95 

j. niemiecki - p. rozszerz. 68 38,56 38,10 46,92 

Procentowe średnie wyniki uczniów z egzaminu gimnazjalnego w 2019 r. 

 
Poniżej średnie wyniki (w %) gorzowskich gimnazjów (arkusz standardowy). 
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G-3 
wynik 
szkoły % 

58,28 56,72 36.79 42,17 69,26 53,83 36,17 0 0 

 
stanin kraju 4 5 4 3 6  3 0 0 

G-4 
wynik 
szkoły % 

48,84 48,28 26,16 37,04 79,27 52,91 37,73 0 0 

 
stanin kraju 2 2 2 2 7  3 0 0 

G-6 
wynik 
szkoły % 

63,97 51,28 42,49 46,26 67,38 51,42 33,9 14,8 0 

 
stanin kraju 5 3 6 5 5  2 0 0 

G-7 
wynik 
szkoły % 

66,45 58,99 47,21 52,47 73,61 60,85 72,33 75,75 54 

 
stanin kraju 6 6 6 6 6  8   

G-9 
wynik 
szkoły % 

68,51 69,35 51,95 59,43 80,91 66,97 79,35 61,14 0 

 
stanin kraju 7 8 7 8 7  8  0 

G-12 
wynik 
szkoły % 

54,8 50,66 30,24 40,30 57,71 37,40 43 0 0 

 
stanin kraju 3 3 3 3 4  4 0 0 

G-13 
wynik 
szkoły % 

65,87 57,86 46,42 49,51 76,69 59,14 0 0 0 

 
stanin kraju 6 5 6 6 7  0 0 0 

G-16 
wynik 
szkoły % 

61,3 54,36 33,34 46,22 68,28 46,82 43 19,33 0 

 
stanin kraju 5 4 4 5 6  4   

G-20 
wynik 
szkoły % 

68,09 60,29 45,91 53,24 72,92 54,22 93,00 0 0 

 
stanin kraju 7 6 6 7 6  9 0 0 

G-21 
wynik 
szkoły % 

60,17 55,66 36,15 46,71 63,99 45,69 69,6 95,00 0 

 
stanin kraju 6 4 4 5 5  8 0 0 

G 
Sport. 
nr 1 

wynik 
szkoły % 

62,13 62,07 45,28 51,63 68,26 50,24 0 0 0 

 
stanin kraju 5 6 6 6 6  0 0 0 

G 
Sport. 
nr 2 

 
wynik 
szkoły % 

52,00 48,85 26,62 37,62 53,22 34,22 27,14 0 0 

 
stanin kraju 3 2 2 2 3  1   

G 19 wynik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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szkoły % 

stanin kraju          

G dla 
Dorosł
ych 

wynik 

szkoły % 29,3 35,17 16,87 30,62 37,21 13,49 0 0 0 

stanin kraju 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

woj. lubuskie 61,02 56,75 39,10 47,45 66,48 53,80 54,39 38,56 58,80 

okręg 60,64 57,28 40,15 48,08 66,37 51,59 50,77 38,10 85,31 

kraj 63 59 43 49 68 53 68 43 72 

Gorzów Wielkopolski   62,88 58,64 42,16 49,81 71,44 54,95 51,96 46,92 54,00 

Procentowe średnie wyniki gorzowskich gimnazjów w 2019 r 

 
Wnioski  
1. W 2019 roku w Gorzowie do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 939 uczniów (o 980 mniej niż  
w 2018 r.). Wśród nich 878 uczniów rozwiązywało zadania z zestawu standardowego, a  57 uczniów  
z zestawu dostosowanego:   

 1 dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,   

 4 dla uczniów słabowidzących,   

 2 dla uczniów słabo słyszących,   

 3  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,   

 1  dla uczniów ze sprzężeniami, 

 4 dla uczniów cudzoziemców, 

 42 dla uczniów z dysleksją rozwojową. 

2. Wśród zdających około 4,47 % miało stwierdzoną dysleksję rozwojową.  
3. Laureaci konkursów przedmiotowych zostali zwolnieni z 4 egzaminów, w tym:   

 1 uczeń z części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,   

 3 uczniów z części humanistycznej z zakresu języka polskiego.    

4. Średnie wyniki procentowe uzyskane z przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym, języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym były wyższe 
od średnich wyników procentowych uzyskanych w kraju, województwie i okręgu.  
5. Średnie wyniki procentowe uzyskane z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie są 
wyższe od średnich  wyników procentowych uzyskanych w województwie lubuskim i okręgu. 
6. Niski średni wynik procentowy uzyskali gorzowscy gimnazjaliści z matematyki jednak jest to wynik 
wyższy od średnich wyników województwa i okręgu.  
WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2019 r.  
3.  Egzamin maturalny  

 Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli szkołę w 2019 r., w maju przystąpili  
do egzaminu maturalnego obowiązkowo:  

 w części ustnej z języka polskiego i wybranego języka obcego nowożytnego,  

 w części pisemnej z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego  

oraz wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego 

nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. 

Absolwenci mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż 5 przedmiotów dodatkowych 
na poziomie rozszerzonym. 
 

a) zdawalność egzaminu maturalnego ogółem: 

 
 

tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do 
wszystkich egzaminów obowiązkowych 

Polska woj. lubuskie Gorzów 

liczba zdających 247 230 5589 1076 

absolwenci, którzy zdali egzamin (w %) 80,5 79,53 82,44 

Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju, woj. lubuskim i Gorzowie Wlkp. 
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b) zdawalność egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na poziomie 
podstawowym: 

przedmiot 
zdający po raz pierwszy  

Polska woj. lubuskie Gorzów 

język polski zdało w % 95 95 98,78 

średni wynik w % 51 50,34 56,67 

matematyka 

przystąpiło  5653  

zdało w % 86 85 89,25 

wynik w % 58 56,34 55,43 

język angielski 

przystąpiło  4746  

zdało w % 94 94 95,03 

wynik w % 80 72,93 67,43 

język niemiecki 

przystąpiło  873  

zdało w % 90 92 89,29 

wynik w % 58 58,36 58,49 

język francuski przystąpiło  8  

zdało w % 98 88 100 

wynik w % 86 70,00 86,00 

język rosyjski 

 

przystąpiło  10  

zdało w % 94 80 100 

wynik w % 64 69,00 38 

język hiszpański 

przystąpiło  2  

zdało w % 97 100 100 

wynik w % 82 81,00 75 

      Parametry statystyczne egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na 

poziomie podstawowym 
 

c) zdawalność ustnego egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na poziomie 

podstawowym w Gorzowie Wlkp.: 

 

 
Przedmiot 

Razem LO Technikum 

zdało w % średni wynik w % zdało w % średni wynik w % zdało w % 
średni  

wynik w % 

język polski 98,97 64,41 100 73,88 98,25 57,79 

język angielski 97,04 65,02 98,41 71,30 96,09 60,63 

język niemiecki 92,86 59,88 71,43 56,44 99,21 55,90 

język rosyjski 0 0 0 0 0 0 

język francuski 100 93,3 100 93,3 0 0 

język francuski 0 0 0 0 0 0 

język hiszpański 100 75 28,57 21,43 0 0 

język włoski 0 0 0 0 0 0 

 
d) zdawalność pisemnego egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na poziomie 

podstawowym w Gorzowie Wlkp.: 

 

 Razem LO Technikum 
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Przedmiot 
zdało w % średni wynik w % zdało w % średni wynik w % zdało w % 

średni wynik  
w % 

język polski 98,59 48,93 99,75 53,52 97,78 45,72 

język angielski 93,01 69,84 94,96 76,45 91,65 65,21 

język niemiecki 85,72 57,09 83,33 63,78 87,31 52,62 

język rosyjski 100,00 38,00 100,00 38,00 0,00 0,00 

język francuski 100,00 86,00 100,00 86,00 0,00 0,00 

język hiszpański 100,00 55,00 28,57 15,71 0,00 0,00 

język włoski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

matematyka 89,25 55,43 92,01 60,71 87,32 51,73 

Wnioski 
1. Ogólna zdawalność egzaminu maturalnego w Gorzowie była wyższa od zdawalności  

w województwie lubuskim o około 3 punkty procentowe oraz o około 2 punkty procentowe  
w kraju. 

2. Zdawalność egzaminu z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym  
w Gorzowie Wielkopolskim w stosunku do zdawalności w kraju była wyższa z matematyki –  
o ponad 3 punkty procentowe, języka polskiego - o około 4 punkty procentowe, z języka 
angielskiego – o 1 punkt procentowy, z języka francuskiego – o 12  punktów procentowych,  
z języka rosyjskiego – o 6 punktów procentowych, z języka hiszpańskiego – o 3 punkty 
procentowe, natomiast niższa była tylko z języka niemieckiego – o około 1 punkt procentowy. 

3. Średnie wyniki egzaminu z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie 
podstawowym są wyższe w Gorzowie Wielkopolskim od średnich wyników w kraju tyko  
z języka polskiego o około 6 punktów procentowych. Porównywalne wyniki uczniowie 
Gorzowskich szkół osiągnęli z języka niemieckiego oraz języka francuskiego, natomiast 
średnie wyniki egzaminu były niższe z: matematyki o około 3 punkty procentowe, z języka 
angielskiego o około 13 punktów procentowych, z języka rosyjskiego o 26 punktów 
procentowych oraz z języka hiszpańskiego o 7 punktów procentowych. 

 
4.  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w dwóch sesjach: 

 sesja 1 – styczeń – luty 2019 r. 

 sesja 2 – czerwiec – lipiec 2019 r. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z egzaminów w poszczególnych 

kwalifikacjach obowiązujących w danym zawodzie. Uzyskanie pozytywnego wyniku ze wszystkich 

części umożliwia otrzymanie tytułu zawodowego. 

 

 

 

zdawalność w % 

sesja 1 sesja 2 

woj. lubuskie 73,7 71,8 

okręg 75,6 74 

Gorzów Wielkopolski 80,4 71,02 

Zdawalność egzaminów zawodowych 
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a) zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – technika: 

Nazwa szkoły 
Nr 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji Zawód 

Przystąpili 
do 

egzaminu 
(liczba) 

Zdali 
egzamin 
(liczba) 

Zdawalność 
% 
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B.18 
Wykonywanie robót 

murarskich i 
tynkarskich 

Technik 
budownictwa 

19 17 89,47% 

B.33 

Organizacja i 
kontrolowanie robót 

budowlanych 

Technik 
budownictwa 

20 18 90,00% 

M.18 

Diagnozowanie i 
naprawa 

podzespołów i 
zespołów pojazdów 

samochodowych 

Technik pojazdów 
samochodowych 

19 19 100,00% 

M.12 

Diagnozowanie oraz 
naprawa 

elektrycznych i 
elektronicznych 

układów pojazdów 
samochodowych 

Technik pojazdów 
samochodowych 

19 18 94,74% 

B.30 

Sporządzanie 
kosztorysów oraz 
przygotowywanie 

dokumentacji 
przetargowej 

Technik 
budownictwa 

21 16 76,19% 

M.42 

Organizacja i 
prowadzenie 

procesu obsługi 
pojazdów 

samochodowych 

Technik pojazdów 
samochodowych 

20 20 100,00% 
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A.23 Projektowanie fryzur 
Technik usług 

fryzjerskich 
12 11 91,70% 

A.55 Drukowanie cyfrowe 
Technik cyfrowych 

procesów 
graficznych 

15 15 100,00% 

A.49. 

Organizacja 
procesów 

wytwarzania 
wyrobów 

odzieżowych 

Technik 
technologii odzieży 

9 5 55,60% 

A.19. 
Wykonywanie 
zabiegów 
fryzjerskich 

Technik usług 
fryzjerskich 

14 14 100,00% 

A.25. 
Wykonywanie i 
realizacja projektów 
multimedialnych 

Technik cyfrowych 
procesów 
graficznych 

11 8 72,70% 

A.71. 

Projektowanie i 
wytwarzanie 
wyrobów 
odzieżowych 

Technik przemysłu 
mody 

3 3 100,00% 
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AU.35 

Planowanie i 
prowadzenie 
działalności w 
organizacji 

Technik 
ekonomista 

32 31 96,87% 

A.18 
Prowadzenie 
sprzedaży 

Technik 
handlowiec 

17 15 88,24% 

A.26 

Sprzedaż produktów 
i usług reklamowych 

Technik 
organizacji 
reklamy 

21 18 85,71% 
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T.06 
Sporządzanie potraw 

i napojów 

Technik żywienia i 
usług 

gastronomicznych 
63 59 93,65% 

T.15 
Organizacja 

żywienia i usług 
gastronomicznych 

Technik żywienia i 
usług 

gastronomicznych 
56 46 82,14% 

T.11 
Planowanie i 

realizacja usług w 
recepcji 

Technik 
hotelarstwa 

22 17 77,27% 

T.12 

Obsługa gości w 
obiekcie 

świadczącym usługi 
hotelarskie 

Technik 
hotelarstwa 

26 26 100,00% 
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R.5 
Zakładanie i 
prowadzenie upraw 
ogrodniczych 

Technik ogrodnik 9 7 78,00% 

R.21 

Projektowanie, 
urządzanie i 
pielęgnacja 
roślinnych obiektów 
architektury 
krajobrazu 

Technik 
architektury 
krajobrazu 

11 11 100,00% 

R.10 

Wykonywanie 
czynności 
pomocniczych z 
zakresu usług 
weterynaryjnych 

Technik 
weterynarii 

20 14 70,00% 
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E.03 

Montaż urządzeń i 
systemów 
mechatronicznych. 

Technik 
mechatronik 

31 31 100,00% 

E.14 

Tworzenie aplikacji 
internetowych i baz 
danych oraz 
administrowanie 
bazami 

Technik informatyk 37 29 78,38% 

E.15 

 Uruchamianie oraz 
utrzymanie terminali 
i przyłączy 
abonenckich 

Technik 
teleinformatyk 

8 8 100,00% 

E.16 
Montaż i 
eksploatacja sieci 
rozległych 

Technik 
teleinformatyk 

12 6 50,00% 

E.19 

Projektowanie i 
programowanie 
urządzeń i systemów 
mechatronicznych 

Technik 
mechatronik 

27 20 74,07% 

E.20 
Eksploatacja 
urządzeń 
elektronicznych 

Technik elektronik 25 20 80,00% 

E.23 

Eksploatacja 
instalacji i urządzeń 
do wytwarzania i 
przesyłania energii 
elektrycznej 

Technik energetyk 6 3 50,00% 
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E.24 

 Eksploatacja 
maszyn, urządzeń i 
instalacji 
elektrycznych 

Technik elektryk 24 4 16,67% 

B.22 

Eksploatacja 
urządzeń i systemów 
energetyki 
odnawialnej 

Technik urządzeń i 
systemów 
energetyki 
odnawialnej 

14 9 64,29% 

E.06 

Wykonywanie 
instalacji urządzeń 
elektronicznych 

Technik elektronik 16 15 93,75% 

E.07 

Montaż i 
konserwacja maszyn 
i urządzeń 
elektrycznych. 

Technik elektryk 23 7 30,43% 

E.13 

Projektowanie 
lokalnych sieci 
komputerowych i 
administrowanie 
sieciami 

Technik informatyk 46 41 89,13% 

E.13 

 Projektowanie 
lokalnych sieci 
komputerowych i 
administrowanie 
sieciami 

Technik 
teleinformatyk 

8 8 100,00% 

E.18 

Eksploatacja 
urządzeń i systemów 
mechatronicznych 

Technik 
mechatronik 

31 31 100,00% 

E.22 

Eksploatacja 
instalacji i urządzeń 
do wytwarzania i 
przesyłania energii 
cieplnej 

Technik energetyk 6 5 83,33% 

B.21 

Montaż urządzeń i 
systemów energetyki 
odnawialnej 

Technik urządzeń i 
systemów 
energetyki 
odnawialnej 

23 23 100,00% 
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RL.08 

Ocena stanu 
środowiska Technik ochrony 

środowiska 
21 20 95,0% 

AU.59 

Przygotowywanie 
sprzętu, 
odczynników 
chemicznych i 
próbek do badań 
analitycznych 

Technik analityk 26 6 23,00% 

E.13 

Projektowanie 
lokalnych sieci 
komputerowych i 
administrowanie 
sieciami 

Technik informatyk 37 24 64,00% 

Z
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ó
ł 

n
r 

1
2
 T.11 

Planowanie i 
realizacja usług w 
recepcji 

Technik 
hotelarstwa 

14 11 79,00% 

T.12 

Obsługa gości w 
obiekcie 
świadczącym usługi 
hotelarskie 

Technik 
hotelarstwa 

15 11 73,00% 

T.13 

Planowanie i 
realizacja imprez i 
usług turystycznych 

Technik obsługi 
turystycznej 

11 11 100,00% 
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T.14 

Prowadzenie 
informacji 
turystycznej oraz 
sprzedaż usług 
turystycznych 

Technik obsługi 
turystycznej 

8 8 100,00% 
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M.19 
Użytkowanie 
obrabiarek 
skrawających 

Technik mechanik 15 12 80,00% 

M.44 

Organizacja i 
nadzorowanie 
procesów produkcji 
maszyn i urządzeń 

Technik mechanik 20 13 65,00% 

A.28 

Organizacja i 
nadzorowanie 
transportu 

Technik spedytor 15 13 86,67% 

A.29 
Obsługa klientów i 
kontrahentów Technik spedytor 21 20 95,24% 

AU.22 Obsługa Magazynów Technik logistyk 31 31 100,00% 

A.30 

 Organizacja i 
monitorowanie 
przepływu zasobów i 
informacji w 
procesach produkcji, 
dystrybucji i 
magazynowania 

Technik logistyk 6 5 83,33% 

A.31 

Zarządzanie 
środkami 
technicznymi 
podczas realizacji 
procesów 
transportowych 

Technik logistyk 26 23 88,46% 

A.32 

Organizacja i 
monitorowanie 
przepływu zasobów i 
informacji w 
jednostkach 
organizacyjnych 

Technik logistyk 28 28 100,00% 

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w technikach 

  
b) zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – ZSZ/SB: 

Nazwa szkoły 
Nr 
kwalifikacj
i 

Nazwa 
kwalifikacji 

Zawód 

Przystąpil
i do 
egzaminu 
(liczba) 

Zdali 
egzamin 
(liczba) 

Zdawalność 
% 
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M.18 

Diagnozowanie 
i naprawa 
podzespołów i 
zespołów 
pojazdów 
samochodowyc
h 

Mechanik 
pojazdów 
samochodowych 

13 11 84,62% 

B.06 
Wykonywanie 
robót malarsko-
tapeciarskich 

Monter 
zabudowy i robót 
wykończeniowyc
h w 
budownictwie 

15 13 86,67% 

B.07 

Wykonywanie 
robót 
posadzkarsko-
okładzinowych 

Monter 
zabudowy i robót 
wykończeniowyc
h w 
budownictwie 

14 14 100,00% 

M.12 Diagnozowanie Elektromechanik 6 6 100,00% 
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oraz naprawa 
elektrycznych i 
elektronicznych 
układów 
pojazdów 
samochodowyc
h 

pojazdów 
samochodowych 

A.69 

Eksploatacja 
środków 
transportu 
drogowego 

Kierowca 
mechanik 

8 3 37,50% 

Z
e

s
p

ó
ł 

S
z
k

ó
ł 

E
le

k
tr

y
c
z
n

y
c
h

 

E.06 

Wykonywanie 
instalacji 
urządzeń 
elektronicznych 

Monter-
elektronik 

8 5 62,50% 

E.07 

Montaż i 
konserwacja 
maszyn i 
urządzeń 
elektrycznych. 

Elektromechanik 12 1 8,33% 
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T.04 
Produkcja 
wyrobów 
cukierniczych 

Cukiernik 5 5 100% 

T.06 
Sporządzanie 
potraw i 
napojów 

Kucharz 22 22 100% 

Zespół Szkół Odzieżowych 

A.18. 
Prowadzenie 
sprzedaży 

Sprzedawca 10 9 90,00% 

R.5. 

Zakładanie i 
prowadzenie 
upraw 
ogrodniczych 

Ogrodnik 1 1 100,00% 

T.6 
Sporządzanie 
potraw i 
napojów 

Kucharz 2 2 100,00% 

A.19. 
Wykonywanie 
zabiegów 
fryzjerskich 

Fryzjer 8 8 100,00% 

Zespół Szkół Specjalnych  
nr 14 

T.6 
Sporządzanie 
potraw i 
napojów 

Kucharz 5 5 100,00% 

Zespół Szkół 
Mechanicznych 

M.17 

Montaż i 
obsługa 
maszyn i 
urządzeń. 

Mechanik monter 
maszyn i 
urządzeń 

5 4 80,00% 

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ZSZ/SB 

 

c) zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – CKZ: 

Nazwa 
szkoły 

Nr 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji Zawód 

Przystąpil
i do 

egzaminu 
(liczba) 

Zdali 
egzamin 
(liczba) 

Zdawalność 
% 
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M.44 

Organizacja i nadzorowanie 
procesów produkcyjnych 
maszyn i urządzeń 

Technik 
mechanik 6 6 100,00% 

M.17 
Montaż i obsługa maszyn i 
urządzeń 

Mechanik - 
monter maszyn 
i urządzeń 

         4 4 100,00% 
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M.19 
Użytkowanie obrabiarek 
skrawających 

Operator 
obrabiarek 
skrawających 

7 7 100,00% 

E.7 
Montaż i konserwacja 
maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

  
18 13 72,20% 

E.8 
Montaż i konserwacja 
instalacji elektrycznych 

  
8 7 87,50% 

E.24 
Eksploatacja maszyn, 
urządzeń i instalacji 
elektrycznych 

  
11 10 90,00% 

A.65 
Rozliczenie wynagrodzeń i 
danin publicznych 

  
11 11 100,00% 

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w CKZ. 

 

Zdawalność kwalifikacji w zawodzie jest bardzo zróżnicowana w gorzowskich samorządowych 

szkołach ponadpodstawowych kształcących w zawodzie. Są kwalifikacje, w których zdawalność jest 

na poziomie 100%, jak w przypadku kwalifikacji: M.18., M.42., B.07., M.12. w Zespole Szkół 

Budowlanych i Samochodowych, w Zespole Szkół Odzieżowych: A.55., A.19., A.71., R.5., T.6., 

kwalifikacje E.03., E.15., E.13., E.18., B.21. w Zespole Szkół Elektrycznych, T.04., T.06. oraz T.12  

w Zespole Szkół Gastronomicznych, R.21. w Zespole Szkół Ogrodniczych, T.13., T.14. w Zespole 

Szkół nr 12, AU.22., A.32. w Zespole Szkół Mechanicznych, T.6. w Zespole Szkół Specjalnych nr 14. 

W Centrum Kształcenia Zawodowego zdawalność egzaminów zawodowych na poziomie 100 % była 

na kwalifikacji A.65., M.44., M.17., M.19., A.65. 

Występują również kwalifikacje, których zdawalność jest poniżej 30%. Są to kwalifikacje AU.59.  
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ze zdawalnością 23% oraz E.07. w Zespole 
Szkół Elektrycznych ze zdawalnością – 8,33%. Zdawalność w gorzowskich szkołach kształcących  
w zawodzie jest nieznacznie niższa niż zdawalność w Okręgu ale porównywalna ze zdawalnością  
w województwie lubuskim. Wśród większych miast Okręgu Gorzów – w sesji styczeń – luty na tle 
większych miast Okręgu wypadł lepiej niż Koszalin i Leszno ale gorzej niż Kalisz, Konin, Piła, Poznań, 
Szczecin oraz Zielona Góra. Natomiast w sesji czerwiec - lipiec wyniki gorzowskich szkół kształcących 
w zawodzie były lepsze niż w Koszalinie, Koninie, Kaliszu, Lesznie i Poznaniu, zbliżone do Piły, 
Szczecina oraz nieznacznie wyższe niż w Zielonej Górze.  
 
Działanie 4 
W roku szkolnym 2018/2019 uruchomiono cztery kursy kwalifikacyjne w Centrum Kształcenia 
Zawodowego: A.36 Prowadzenie rachunkowości (20 osób), M.44 Organizacja i nadzorowanie 
procesów produkcji maszyn i urządzeń, A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (20 osób), 
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (20 osób), M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających (20 
osób), E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,  E.8 Montaż i konserwacja 
instalacji elektrycznych (20 osób), E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.  
W Zespole Szkół Odzieżowych uruchomiono jeden kurs – A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów 
odzieżowych (21 osób). Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są kursy doskonalące, organizowane przez 
Regionalny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia 
Zawodowego. 
 
Działanie 5 
Poradnictwo zawodowe w 2019 r. prowadzone przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
realizowane było, podobnie jak w 2018 r., w 100 % szkół. Liczba uczniów objętych zajęciami 
grupowymi aktywizującymi do wyboru kierunku kształcenia i zawodu przedstawia tabela poniżej. 
 

Typ szkoły 2019 r. 

Szkoły podstawowe 277 

Gimnazja 277 

Szkoły ponadgimnazjalne 429 

Razem 983 

 



26 

 

Liczba uczniów objętych indywidualnymi poradami zawodowymi na podstawie przeprowadzonych 
badań: 

Typ szkoły 2019 r. 

Szkoły podstawowe 7 

Gimnazja 26 

Szkoły ponadgimnazjalne 1 

Razem 34 

 
Liczba uczniów objętych indywidualnymi poradami zawodowymi bez przeprowadzonych badań: 
 

Typ szkoły 2019 r. 

Szkoły podstawowe 7 

Gimnazja 8 

Szkoły ponadgimnazjalne 0 

Razem 15 

 
 
Polityka prospołeczna 
Bezp. 1. Bezpieczeństwo osobiste 
 

Program 
Symbol 
Bezp. 1 

Bezpieczeństwo osobiste 

Działanie 1 Zintensyfikowanie działań prewencyjnych w zagrożonych rejonach 

Miernik oceny działania 1 Ankiety, sondy prowadzone przez media wśród mieszkańców Miasta; 
Analizy komisji pracujących w mieście; 
Obniżenie wskaźników przestępczości; 
Poczucie wzrostu bezpieczeństwa wśród mieszkańców Miasta; 
Zmniejszenie strat spowodowanych wandalizmem- zmniejszenie kosztów. 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Zarządzania Kryzysowego 

Działanie 2 Prowadzenie działań prewencyjnych w placówkach oświatowych i miejscach 
gromadzenia się młodzieży 

Miernik oceny działania 2 Raport z przeprowadzonych działań 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Zarządzania Kryzysowego 

Działanie 3 Większe wykorzystanie monitoringu wizyjnego Miasta do interweniowania 
w przypadku niewłaściwych zachowań i przestępstw 

Miernik oceny działania 3 Raport z wykorzystania monitoringu 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Wydział Zarządzania Kryzysowego 

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
Działanie 1   
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. w 2019 r. prowadziła działania 
prewencyjne w placówkach oświatowych, na festynach, piknikach i w miejscach gromadzenia się 
młodzieży. Funkcjonariusze KM PSP brali udział w 203 festynach, warsztatach i piknikach 
organizowanych na terenie Gorzowa Wlkp., w których brało udział ok. 5200 dzieci  
i młodzieży oraz 290 osób dorosłych. Dodatkowo przedstawiciele KM PSP przeprowadzili 61 akcji 
edukacyjnych w sali bezpieczeństwa przeciwpożarowego, która stanowi bazę edukacyjną propagującą 
bezpieczne zachowanie wśród dzieci, gdzie udział wzięło ok. 1400 osób.  
Funkcjonariusze KM PSP z Gorzowa Wlkp. brali również udział w 49 radach pedagogicznych 
w gorzowskich szkołach podstawowych i gimnazjach, w których uczestniczyło 1650 nauczycieli oraz 
rodziców uczniów placówek edukacyjnych. Na spotkaniach omawiano tematykę zagrożeń 
występujących w okresie zimowym, tlenku węgla (czadu) oraz prezentowano zasady działania  
i montaż detektora CO i dymu. 
W 2019 r. funkcjonariusze JRG PSP nr 1 i 2 w Gorzowie Wlkp. sprawdzili praktyczny przebieg 
warunków ewakuacji w 45 obiektach na terenie Gorzowa Wlkp. 
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Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. 
W celu prowadzenia kompleksowej diagnozy miejsc i rejonów zagrożonych wykroczeniami oraz 
przestępstwami Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. wykorzystuje funkcjonujące od września 
2016 r. narzędzie informatyczne, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Stworzenie 
możliwości kontaktu z Policją poprzez Internet ma na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców. Zgłaszane przez obywateli zagrożenia są na bieżąco weryfikowane i eliminowane. 
W 2019 r. poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonariusze przyjęli 2183 zgłoszeń 
na terenie miasta Gorzowa Wlkp., w tym 588 - potwierdzonych z czego 518 wyeliminowano, 1510 
zgłoszeń nie potwierdzono, 54 zgłoszenia jako żart/pomyłka oraz 31 zgłoszeń potwierdzonych  
i przekazanych do realizacji podmiotom pozapolicyjnym. 

 

Obszar 
Nie- 

potwierdzone 
Potwierdzone do 
wyeliminowania 

Wyeliminowane 
Potwierdzone 

przekazane poza 
Policję 

żart, 
pomyłka 

suma 
końcowa 

Gorzów- 
miasto 

1009 22 154 15 6 1208 

Powiat 
gorzowski 

501 48 364 14 48 975 

KMP 1510 70 518 31 54 2183 

 
Do najbardziej uciążliwych zagrożeń na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. 
należą: 

 przekroczenie dozwolonej prędkości - 748 zgłoszeń, 

 nieprawidłowe parkowanie – 635 zgłoszeń, 

 spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych - 265 zgłoszeń.  
 

Innym ważnym elementem diagnozy społecznych oczekiwań oraz bezpośredniej wymiany informacji  
w zakresie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w ich miejscu zamieszkania są debaty społeczne.  
W 2019 r. spotkania ze społeczeństwem realizowane przez Policję zostały ujęte w cykl 
„POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW”. Na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp. w 2019 r. odbyły się 3 debaty, podczas których dyskutowano nad problemem 
najistotniejszych zagrożeń zdiagnozowanych dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak 
również omawiano zgłaszane problemy społeczne oraz wnioski przedstawiane podczas 
wcześniejszych spotkań, wymagające podjęcia przez Policję konkretnych działań prewencyjnych. 
 
W 2019 r. Straż Miejska podejmowała następujące działania: 
a) w ramach ograniczania naruszeń prawa przez bezdomnych: 

 doprowadzono 17 bezdomnych do Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym, 

 przeprowadzono 136 kontroli miejsc osób bezdomnych,   
b) w ramach naruszenia przepisów przez właścicieli psów (nie sprzątanie odchodów oraz nie 
zachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia w szczególności na osiedlach STASZICA, 
GÓRCZYN, PIASKI, DOLINKI, SŁONECZNE): 

 przeprowadzono 418 interwencji, 

 nałożono 73 mandaty karne, 

 skierowano 7 wniosków o ukaranie do Sądu, 
c) w ramach poprawy poczucia porządku i bezpieczeństwa obywateli przez ograniczenie zjawiska 
spożywania alkoholu (i następstw w postaci zakłócania spokoju, używania słów wulgarnych, 
dewastacji mienia) w miejscach publicznych np. parkach, placach zabaw, terenach szkół: 

 ujawniono 1507 sprawców spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, 

 wobec 225 zastosowano grzywny w drodze postępowania mandatowego, 

 skierowano 11  wniosków do Sądu o ukaranie, 

 w  przypadkach mniejszej wagi zastosowano pouczenie. 
 
Działanie 2 
Opis działania stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.  
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Działanie 3   
W Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. w 2019 r. obsługę monitoringu wizyjnego miasta 
prowadziły służby operatorów monitoringu (3,75 etatu, tj. bez zmian w stosunku do 2018 r.), do zadań 
których należało m.in.: 

 prowadzenie obserwacji ciągów pieszych, ciągów komunikacyjnych, rejonów obiektów 
handlowych, parkingów niestrzeżonych oraz innych miejsc, zgodnie z zadaniami doraźnymi, 

 zapoznawanie się, przed przystąpieniem do obsługi monitoringu, z bieżącymi komunikatami 
dotyczącymi osób poszukiwanych, pojazdów utraconych lub zdarzeń w rejonie monitoringu, 

 dokonywanie sprawdzeń w Policyjnych Systemach Informatycznych;  w 2019 r. dokonano 3285 
sprawdzeń, tj. o 217 więcej niż w 2018 r. 

 
Kult. fiz. 1. Rozbudowa i modernizacja bazy sprzyjającej rozwojowi sportu szkolnego, 
młodzieżowego, kwalifikowanego i powszechnego oraz organizacji widowisk 
sportowych na wysokim poziomie 

Program 
Symbol 
Kult. fiz.  1 

Rozbudowa i modernizacja bazy sprzyjającej rozwojowi sportu 
szkolnego, młodzieżowego, kwalifikowanego i powszechnego oraz 
organizacja widowisk sportowych na wysokim poziomie 

Działanie 1  Zbilansowanie potrzeb zadaniowych w zakresie rozbudowy                
i modernizacji bazy sportowej (w ramach opracowywanej strategii kultury 
fizycznej Gorzowa Wlkp. 2009-2016) 

Miernik oceny działania 1 Budowa i modernizacja obiektów wg standardów określonych przez 
wymogi licencyjne dla obiektów sportowych określone przez krajowe, 
europejskie i światowe  federacje sportowe 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Kultury Fizycznej  

Działanie 2 Zapewnienie niezbędnych środków własnych oraz rządowych i unijnych na 
realizację powyższych zadań 

Miernik oceny działania 2 Analiza budżetu miasta 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Kultury Fizycznej 

Działanie 3 Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawców zadań 

Miernik oceny działania 3 Analiza dokumentacji i wyników konkursów ofert 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Wydział Kultury Fizycznej 

Działanie 4 Opracowanie programu właściwego wykorzystania nowej 
i  modernizowanej bazy sportowej 

Miernik oceny działania 4 Analiza stopnia wykorzystania obiektów – częstotliwości imprez i frekwencji 
na nich 

Termin realizacji działania 4 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 4 Wydział Kultury Fizycznej 

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
 
W 2018 r. Miasto otrzymało z Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) informację o wsparciu 
finansowym realizacji projektu budowy hali sportowo-widowiskowej przez CSR Słowianka  
w kwocie 15 mln PLN. Z uwagi na niewystarczające dofinansowanie tej inwestycji przez Ministerstwo, 
wielkość kwoty, która nie stanowiła 50% planowanych kosztów jej realizacji nie pozwoliła na 
rozpoczęcie w 2019 r. procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy. Inwestycja została 
przesunięta w czasie.  
W 2019 r. uzyskano dodatkowe wsparcie na budowę hali w wysokości 7 mln PLN. Z takim wsparciem 
Miasto podjęło decyzję o realizacji tej inwestycji – planowane rozpoczęcie budowy hali w 2020 r.   
Równolegle do zadań związanych z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych na ww. obiekt 
sportowy, w 2019 r. trwały przygotowania do przebudowy układu komunikacyjnego pod halę sportową 
przy Słowiance. Została wykonana dokumentacja projektową oraz uzyskano decyzje ZRID. Projekt 
obejmuje zmianę skrzyżowania typu T na rondo. Dokumentacja projektowa wymagała uzyskania 
zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.  
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Również w 2020 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych na terenie obiektu stadionu 
lekkoatletycznego przy ul. Krasińskiego. W 2019 r. Miasto Gorzów Wlkp otrzymało 5,5 mln PLN 
dofinansowania z MSiT na modernizację stadionu. Całość zadania to ponad 13 mln PLN.  
W miejscu istniejącej płyty boiska piłkarskiego przy ulicy Krasińskiego ma powstać nowa ośmiotorowa 
bieżnia lekkoatletyczna, rów z wodą do biegów z przeszkodami, dwukierunkowa, dwuścieżkowa 
skocznia do skoku w dal i trójskoku, dwie skocznie do skoku wzwyż oraz dwie dwukierunkowe 
skocznie do skoku o tyczce. 
W sektorze rzutów wewnątrz bieżni powstaną dwie rzutnie do rzutów oszczepem, do pchnięcia kulą, 
rzutów dyskiem i młotem. Powstaną boiska z nawierzchnią z trawy naturalnej, z systemem zraszania  
i drenażem. Przebudowane zostaną także trybuny. Na terenie boiska piłkarsko – lekkoatletycznego 
powstaną tzw. rozgrzewkowe urządzenia lekkoatletyczne. 
 
W 2019 r. rozpoczęto budowę kompleksu boisk przy ul. Żwirowej – na terenie po byłej żwirowni. 
Teren ten, użyczony Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Warta Gorzów, został 
wyposażony w dwa pełnowymiarowe boiska piłkarskie (w tym jedno ze sztuczną nawierzchnią) oraz 
boisko piłkarskie typu „Orlik”. Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków finansowych 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego (po 0,5 mln PLN) oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki (ok. 600 tys. PLN). 
 
Ponad to w 2019 r. przy IV LO powstało nowe boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki  
i tenisa ziemnego. Specjalnie dla tej inwestycji została zagospodarowana skarpa, która dotychczas 
była nieużytkiem. 
Cała inwestycja została zrealizowana od podstaw. Skarpa na której powstały  boiska została 
umocniona. Zbudowano chodniki wokół oraz oświetlenie, dzięki któremu miejsce stało się bezpieczne. 
Inwestycja kosztowała ok. 400 tys. PLN. 

 
Kult. fiz. 2. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży 

Program 
Symbol 
Kult. fiz. 2 

Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży 

Działanie 1  Upowszechnianie wiedzy o kulturze fizycznej jako wychowaniu 
prozdrowotnym. 

Miernik oceny działania 1 W oparciu o diagnozę dokonaną na potrzeby będącej w trakcie 
opracowywania strategii kultury fizycznej Gorzowa Wlkp. 2009-2016 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Kultury Fizycznej 

Działanie 2 Realizacja systemu imprez sportowych dla młodzieży szkolnej, w tym 
z uwzględnieniem Gorzowskiej Spartakiady Dzieci i Młodzieży oraz 
programu „Sport Wszystkich Dzieci”, w tym również niepełnosprawnych. 

Miernik oceny działania 2 Monitoring kalendarza imprez oraz frekwencji i wyników sportowych, w tym 
procentowego udziału uczniów w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży. 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Kultury Fizycznej 

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
Działanie 1 
Kontynuowana akcja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „WF jest OK” cieszyła się w 2019 r. 
powodzeniem  wśród uczniów gorzowskich szkół. Znane postaci sportu w niekonwencjonalny sposób 
starają się zarazić uczniów gorzowskich szkół zdrowym stylem życia, uprawianiem sportu oraz 
aktywnym wypoczynkiem. Starają się nakłonić młodzież do oderwania się od komputerów czy 
smartfonów. Innym zadaniem usprawniającym młode pokolenie Gorzowa są zewnętrzne zajęcia 
wychowania fizycznego realizowane na polach golfowych przy ul. Śląskiej. W zajęciach uczestniczyło 
ok. 800 uczniów gorzowskich szkół. 
Kolejnym zadaniem aktywizującym uczniów jest program MSiT pt. „Szkolny Klub Sportowy 2019”. 
Dzięki temu w dodatkowych zajęciach popołudniowych udział wzięło blisko 900 dzieci i młodzieży  
z gorzowskich szkół. 
Miasto Gorzów wzięło również udział w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2019 wraz z 22 
innymi miastami. Miasta zachęcały mieszkańców do korzystania z rowerów jako jednego  
z najprostszych środków lokomocji i nagradzało tych wytrwalszych. Dzięki gorzowskim rowerzystom 
miasto Gorzów zajęło III miejsce w tej rywalizacji. 
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Ponadto w 2019 r. wydane zostały następujące decyzje administracyjne: 
a) stypendia i nagrody sportowe Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego: 278 decyzji, 
b) wpis do ewidencji stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej: 1 decyzja, 
c) wpis do ewidencji stowarzyszeń Uczniowskich Klubów Sportowych: 1 decyzja, 
d) wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi 

oraz pól biwakowych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego: 1 decyzja. 
 

Wydział Sportu informuje, że współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.  
z zakresu kultury fizycznej i sportu kształtowała się następująco: 
a) w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszono trzy otwarte konkursy ofert; organizacjom 

pozarządowym przekazano w sumie 3.164.362,17 PLN; na tę sumę składa się 45 zadań  
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na których realizację przekazano 
1.581.872,85 PLN oraz 52 zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym na kwotę 1.582.489,32 PLN. 

b) z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony): w trybie pozakonkursowym, na 
podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przekazano 106.950,22 
PLN, dofinansowując 14 zadań. 

c) na zadania związane ze wspieraniem sportu dofinansowano 18 zadań z zakresu wspierania 
sportu wyczynowego na łączną kwotę 2.910.000,00 PLN. 

d) na zadania związane z utrzymaniem bazy sportowej dofinansowano 12 zadań z zakresu 
wspierania sportu wyczynowego na łączną kwotę 1.415.766,88 PLN. 

 
Działalnie 2 
W 2019 r. zorganizowano kilkanaście imprez sportowo-rekreacyjnych. Najliczniejszą obsadę miały 
przede wszystkim: 
a) XXV OOM w sportach letnich 2019 pływanie synchroniczne, piłka wodna, MTB, łucznictwo – około 

400 uczestników, 
b) Gorzowska Nadwarciańska Dycha – około 370 uczestników, 
c) Bieg Niepodległości – około 180 uczestników, 
d) Zajęcia wakacyjne organizowane przez OSiR (w tym m.in. Turniej piłki nożnej drużyn 

osiedlowych, Turniej rodzinny i mikstów w siatkówce plażowej, Wyścigi rowerowe na stadionie, 
Turniej piłki nożnej szkół podstawowych) – około 1100 uczestników. 

Organizowano także imprezy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: 
a) Ogólnopolskie Zawody osób niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym – około 80 

uczestników, 
b) Zawody pływackie osób niepełnosprawnych – około 150 osób. 
 

Kult fiz. 3. Utrzymanie dotychczasowego poziomu w grach zespołowych oraz 
dyscyplinach indywidualnych 

Program 
Symbol 
Kult. fiz. 3 

Utrzymanie dotychczasowego poziomu w grach zespołowych oraz 
dyscyplinach indywidualnych 

Działanie 1  Utrzymanie przynajmniej na obecnym poziomie środków finansowych na 
potrzeby zespołów  ekstraligowych i pierwszoligowych oraz wybitnych 
zawodników promujących miasto 

Miernik oceny działania 1 Okresowe dokonywanie analiz poziomu sportowego drużyn ekstraligowych 
i pierwszoligowych oraz zawodników dyscyplin indywidualnych w oparciu 
o rankingi prowadzone przez krajowe i międzynarodowe federacje Sportu 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Kultury Fizycznej 

Działanie 2 Stała poprawa warunków szkoleniowych zgodnych ze światowymi 
trendami, w tym również w Zespole Szkół Sportowych – rozbudowa 
zakresu szkolenia o gry zespołowe 

Miernik oceny działania 2 Monitoring wyników sportowych na arenach krajowych i międzynarodowych 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Kultury Fizycznej 

Działanie 3 Podniesienie poziomu usług medycznych dla gorzowskich sportowców 

Miernik oceny działania 3 Analiza liczby zatrudnionych lekarzy oraz poziomu finansowania 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Wydział Kultury Fizycznej 
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W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
Działanie 1 
Środki finansowe przekazane w 2019 r. przez Miasto Gorzów Wielkopolski na potrzeby zespołów 
ekstraligowych oraz pozostałych z katalogu wiodących dyscyplin sportowych: 
1. Stal Gorzów S.A. (żużel) – 1.000.000,00 PLN, 
2. AZS-AJP (koszykówka kobiet) – 750.000,00 PLN, 
3. KS Stal Gorzów Wlkp. (piłka ręczna) – 400.000,00 PLN, 
4. KS AZS-AWF (kajakarstwo i wioślarstwo) – 230.000,00 PLN, 
5. ZKS Stilon Gorzów Wlkp. (piłka nożna mężczyzn) – 100.000,00 PLN, 
6. MUKS Warta Gorzów Wlkp. (piłka nożna mężczyzn) – 100.000,00 PLN, 
7. KS Admira (kajakarstwo) – 10.000,00 PLN, 
8. KS G’Power (kajakarstwo) – 10.000,00 PLN, 
9. KS Alfa (piłka wodna) – 30.000,00 PLN, 
10. UKS Floorball (unihokej) – 20.000,00 PLN, 
11. Klub Szachowy Stilon (szachy) – 30.000,00 PLN, 
12. GKS Gorzovia (tenis stołowy) – 40.000,00 PLN. 
 
W 2019 r. łącznie przekazano 2.720.000,00 PLN na potrzeby zespołów ekstraligowych oraz 
pozostałych z katalogu wiodących dyscyplin sportowych, tj. o 45.000,00 PLN więcej niż w 2018 r. 
 
W 2019 r. Bartosz Zmarzlik, kapitan gorzowskiej Stali, został żużlowym mistrzem świata,  
a dwukrotnych mistrzów olimpijskich Roberta Sycza i gorzowianina Tomasza Kucharskiego, uznano 
za osadę stulecia Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. 
 
Działanie 2 
Gry zespołowe nie zostały wprowadzone do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego z uwagi na zbyt 
skromne warunki obiektu. Z możliwości kształcenia się w tej szkole korzystają pływacy, waterpoliści, 
kajakarze, wioślarze, a także lekkoatleci. Wymienione dyscypliny są największymi beneficjentami 
edukacji prowadzonej w tej placówce. Gry sportowe poradziły sobie w inny sposób. Koszykówka 
kobiet ma swoje główne oddziały w SP-13 na poziomie szkoły podstawowej oraz klasy sportowe  
w liceum przy Akademii Jakuba z Paradyża. Piłka ręczna prowadzi swoje szkolenie w SP-2, a piłkarze 
nożni mają swoje klasy w SP-6, SP-21, ZSTiO oraz podobnie jak koszykarki w AJP.  
 
Działanie 3 
W marcu 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie trybu orzekania  
o zdolności do uprawiania sportu dzieci i młodzieży oraz zawodników do 23 roku życia.  
Wynika z niego, że w przypadku dzieci i młodzieży do 19. roku życia orzeczenie może wydać również 
lekarz  podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu 
zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej. 
W związku z powyższym, zwiększyła się liczba lekarzy, którzy mogą orzekać o zdolności do 
uprawiania sportu. Miasto Gorzów Wlkp., jako JST nie ma instrumentów prawnych, wpływających na 
zmianę powyższych uwarunkowań. 
 

Kultura 1. Tworzenie zrównoważonej oferty kulturalnej w mieście 

Program 
Symbol 
Kultura 1 

Tworzenie zrównoważonej oferty kulturalnej w mieście. 

Działanie 1  Określenie potrzeb mieszkańców  

Miernik oceny działania 1 Badania ilościowe lub jakościowe dot. imprez odbywających się w danym 
okresie oraz zainteresowanie nimi ze strony oczekujących grup 
społecznych. 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe od 2010 r.  

Koordynator działania 1 Wydział Kultury  

Działanie 2 Szeroka konsultacja planowanych działań wśród uczniów gorzowskich 
szkół 

Miernik oceny działania 2 Stworzenie raportu 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe od 2010 r.  

Koordynator działania 2 Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, Wydział Kultury 
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Działanie 3 Poszerzenie oferty instytucji kultury 

Miernik oceny działania 3 Ranking nowych ofert 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe  

Koordynator działania 3 Wydział Kultury 

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
Działanie 1 
W 2019 r. nie były prowadzone badania dotyczące bezpośrednio wydarzeń kulturalnych, które 
wynikają ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Działanie 2 
W 2019 r. nie były prowadzone badania wśród uczniów, tym samym nie odbyły się konsultacje  i nie 
powstał raport. 
 
Działanie 3 
Poniżej opisano informacje dotyczące poszerzenia oferty instytucji kultury: 
Miejskie Centrum Kultury 
Muzyczna scena na 25 - lecie MCK 
Mała Galeria GTF 
oprowadzanie po tzw. szczelinie przeciwlotniczej 
Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonia Gorzowska 
Musical Przygoda w Krainie Oz 
Moniuszkowski Turniej Dwóch Orkiestr 
iGRA z wnuczką babcia, dziadek – będzie słychać u sąsiadek 
Miejski Ośrodek Sztuki 
Projekt edukacyjny Sztandar sąsiada 
Muzyka w sztukach wizualnych - warsztaty BRIMBORIUM 
Warsztat filmowy Animowe CV 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
Rodzinne Soboty w Willi Lehmanna 
dostęp do platformy LEGIMI 
„Polski już nie obcy”/„Wymień się językiem”/„Mówimy po polsku”- konwersacje językowe dla 
obcokrajowców (grupy: dzieci, młodzieży i dorosłych) 
Jazz Club Pod Filarami 
-utworzono zespół Filary Jazz Big-Band. 
 

Kultura 2. Tworzenie nowoczesnej bazy do świadczenia usług kulturalnych 

Program 
Symbol 
Kultura 2 

Tworzenie nowoczesnej bazy do świadczenia usług kulturalnych 

Działanie 1  Budowa centrum edukacji artystycznej 

Miernik oceny działania 1 Oddane do użytku obiekty: sala koncertowa (I etap) oraz szkoły artystyczne 
(II etap) 

Termin realizacji działania 1 I etap 2010, II etap 2012 

Koordynator działania 1 Wydział Kultury 

Działanie 2 Poprawa jakości bazy kulturalnej poprzez modernizację, adaptację 
i budowę nowych obiektów 

Miernik oceny działania 2 Liczba obiektów oddanych do użytku  

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Kultury 

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
Wydział Kultury podaje, że w 2019 r. przeprowadzono:  

 remont i modernizację Klubu „Jedynka” Miejskiego Centrum Kultury na kwotę:19.345,66 PLN, 

 modernizację systemu przeciwpożarowego w garażu podziemnym CEA Filharmonii Gorzowskiej 
na kwotę 20.000,00 PLN, 

 remont obiektu biblioteki – Filia nr 2 przy ul. Mieszka I 50 na kwotę 150.000,00 PLN, 
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 remont i rozbudowę toalety oraz dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych  
z wykorzystaniem środków z PFRON – Miejski Ośrodek Sztuki, na kwotę 40.157,00 PLN. 

 
Ponadto Miasto Gorzów Wlkp. planuje dostosować obiekt przy ul. Wełniany Rynek 18, niską budynku 
– 2 kondygnacje po Banku PeKaO S.A. oraz parter, pierwsze i drugie piętro budynku na potrzeby 
Miejskiego Centrum Kultury.  
Pozostałe piętra przeznaczone zostaną na pomieszczenia biurowe, w 2019 r. rozpoczęto remont. 
W ramach zadnia pn.: „Przebudowa obiektu przy ul. Wełniany Rynek w Gorzowie Wlkp. oraz 
dostosowanie do prowadzenia działalności kulturalnej”, została opracowana koncepcja programowo-
przestrzenna na przebudowę budynku niskiego po Banku PEKAO S.A. i 4 kondygnacji budynku 
wysokiego na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury. Oprócz ww. koncepcji Miasto Gorzów Wlkp. 
zleciło także opracowanie projektu docieplenia wraz z elewacją budynku wysokiego (łącznie 11 
pięter). W ramach przedmiotu umowy projektant opracowuje również projekt zagospodarowania 
terenu przed budynkiem między ulicami Chrobrego i Sikorskiego, za budynkiem między ulicami 
Chrobrego, Jagiełły i Hawelańskiej oraz projekt przebudowy ulicy Wełniany Rynek na odcinku od  
ul. Chrobrego do ul. Hawelańskiej.  

 
Kultura 3. Diagnoza potrzeb społecznych w zakresie usług kulturalnych i zapewnienie 
ich właściwego zaspokajania 

Program 
Symbol 
Kultura 3 

Diagnoza potrzeb społecznych w zakresie usług kulturalnych i zapewnienie 
ich właściwego zaspokajania 

Działanie 1  Opracowanie strategii rozwoju kultury 

Miernik oceny działania 1 Badanie opinii publicznej - ocena świadczonych usług kulturalnych  (poziom 
zadowolenia); 
Badanie potrzeb mieszkańców w zakresie usług kulturalnych  z    
uwzględnieniem  kryterium demograficznego (prognozowanie); 

Termin realizacji działania 1 Do 2012 

Koordynator działania 1 Wydział Kultury 

Działanie 2 Reorganizacja systemu świadczenia usług kulturalnych, w tym: 
*reorganizacja sieci instytucji kultury, 
* nowy program współpracy  z  organizacjami pozarządowymi,  
* nawiązanie współpracy z nowymi podmiotami,  
* tworzenie nowych podmiotów prawnych powołanych do świadczenia usług 
kulturalnych, 
* tworzenie i inspirowanie nowych projektów kulturalnych  m.in.  
 „Katedra produktem kulturowym Miasta”, Dom Historii jako miejsce  
stowarzyszeń 
* wykreowanie produktu turystycznego zgodnie ze strategią budowy marki 
Miasta 

Miernik oceny działania 2 Raport 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Kultury 

Działanie 3 Konstruowanie projektu budżetu zapewniającego realizację określonych zadań 
z zakresu kultury 

Miernik oceny działania 3 Analiza budżetu 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Wydział Kultury 

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
Działanie 1 
Działanie zakończone.  
 
Działanie 2  
W 2015 r. zostało zakończone zadanie dotyczące reorganizacji sieci miejskich instytucji kultury.  
17 października 2018 r. na mocy uchwały Rady Miasta nr LXXI/874/2018 został przyjęty Program 
Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. 
 
Działanie 3 
Na zadania z kulturą przeznaczono w 2019 r. 16.957.682,71 PLN (tj. o 429.364,52 PLN więcej niż  
w 2018 r.),  w tym: 
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 dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury:  15.538.087,00 PLN, 

 dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury:  229.502,66 PLN, 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych: 719.888,05 
PLN, 

 Dzień Pamięci i Pojednania: 13.750,00 PLN, 

 Polityka Pamięci: 3.150,00 PLN, 

 stypendia kulturalne Prezydenta Miasta: 60.000,00 PLN, 

 oprawa wręczania stypendiów Prezydenta Miasta: 3.450,00 zł. 

 Nagroda Kulturalna Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.:  30.000,00 PLN,  

 organizacja Inauguracji Sezonu Kulturalnego:  22.651,00 PLN, 

 organizacja Sceny Letniej, Gorzowskie Spotkania Teatralne , Obchody święta 3-Maja – spektakle 
teatralne: 208.000,00 PLN, 

 wydatki na działalność w zakresie ”Historii Miasta Gorzowa Wlkp.” (w tym spotkania pionierów, 
„gorzowskich sybiraków”, materiał do wydawnictwa o historii Gorzowskich Motyli, czyli laureatów 
Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta ):  7.994,00 PLN, 

 Piknik Naukowy – Nosorożec „Stefania”:  16.000,00 PLN, 

 Impreza artystyczna – plenerowa – „Koniec Lata Party” 94.710,00 PLN, 

 Pozostałe (wyjazd zespołu, wydawnictwo o dorobku lokalnego artysty, spotkanie w Muzeum  
w sprawie Wydawnictwa): 9.000,00 PLN. 
 

Społ. 1. Strategia Polityki Społecznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007+ oraz 
Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
2007+ 

Program 
Symbol 
Społ.1 

Strategia Polityki Społecznej Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego 2007 + oraz Program działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007 + 

Działanie 1  Realizacja Strategii Polityki Społecznej Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego 2007 + 

Miernik oceny działania 1 Monitoring poprzez coroczne sporządzanie sprawozdań z realizacji Strategii 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 GCPRiPS, Wydział Spraw Społecznych 

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
Działanie 1 stanowi osobny przedmiot sprawozdania z realizacji „Polityki Społecznej Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego 2023+”, które jest przedstawiane corocznie w miesiącu maju Radzie 
Miasta przez Wydział Spraw Społecznych.  
 

Prom.-rozw. 1. Budowa marki Gorzowa Wlkp. 

Program 
Symbol 
Prom.-rozw. 1 

Budowa marki Gorzowa Wlkp. 

Działanie 1 Realizacja założeń strategii zarządzania marką Gorzów. 

Miernik oceny działania 1 Uchwalenie strategii  

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe  

Koordynator działania 1 Wydział Rozwoju i Promocji Miasta * 

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
Działania promocyjne wynikające z realizacji założeń Długoterminowej Strategii Zarządzania Marką 
Gorzów Przystań w 2019 r. (zgodnie z manifestem marki): 
 
Działania nad Wartą 

 rocznica ustanowienia w mieście polskiej administracji - w Gorzowie w ten dzień obchodzony jest 
Dzień Pioniera – kwiaty pod pomnikiem Pioniera na nadwarciańskim bulwarze złożyli 
przedstawiciele gorzowskich Pionierów wraz z przedstawicielami władz miasta; 

 Kampania Rowerowy Maj – w kampanii uczestniczyły trzy gorzowskie szkoły; 

 Dni Gorzowa Energia Miasta,  czerwiec  2019; 
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 Finał strzeleckiego spływu kajakowego w Gorzowie, kajakarze na 116. kilometrze zakończyli swój 
spływ, który prowadził z jeziora Lipie w miejscowości Długie – czerwiec 2019; 

 „Grillujemy Zawarcie” -  cykl sąsiedzkich spotkań integracyjnych. Pięć z sześciu spotkań odbyło 
się nad Wartą – na błoniach oraz przy plaży miejskiej. Spotkania odbywały się od czerwca do 
sierpnia 2019 r.; 

 „VI Gorzowska Nadwarciańska Dycha” – trasa biegu podobnie jak w latach ubiegłych wyznaczona 
ulicami miasta wzdłuż Warty -  dystans 10 km (2 pętle po 5 km) – czerwiec 2019; 

 ogólnopolska rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski – wrzesień 2019; 

 zakończenie lata  – Koniec Lata Party – imprezy plenerowe - sierpień 2019; 

 Warta jest na dwa kółka otwarta – udostępnienie dla pieszych i rowerzystów ścieżki, zrealizowanej 
w ramach  projektu „Szlak Stolic”, finał Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu  
w Gorzowie. 

 
Landsberg jako spuścizna kulturowa miasta Gorzowa 

 Dzień Pamięci i Pojednania/ styczeń 2019 r. z udziałem przedstawicieli mniejszości niemieckiej, 
potomków rdzennych mieszkańców przedwojennego Gorzowa; 

 762. Urodziny Miasta - 2 lipca - rocznica ustanowienia praw miejskich dla Gorzowa – oficjalne 
uroczystości na Placu Grunwaldzkim zakończone uderzeniem w Dzwon Pokoju/nadanie 
honorowego obywatelstwa Krystynie Prońko podczas uroczystej sesji Rady Miasta z okazji 762. 
rocznicy nadania Gorzowowi praw miejskich; 

 akcja promocyjno - edukacyjna: „Czy wiesz że…” – przedstawiająca historyczne ciekawostki  
z życia miasta / wydruk materiałów poligraficznych na 762. urodziny miasta (billboardy, plakaty, 
citylighty); 

 promocja Renety Landsberskiej i jej kulinarnego potencjału zamkniętego w Gorzowskim Słoiku 
Jabłkowym podczas czwartej edycji konferencji Open Eyes Economy Summit w Krakowie. 

 
Realizacja planów i wyznaczonych celów w 2019 r. 
Kontynuacja i realizacja założeń kampanii wizerunkowo - tożsamościowej GORZÓW #StądJestem  
z udziałem wybitnych mieszkańców (zwanych ambasadorami kampanii), którzy realizują swoje pasje  
i osiągają sukcesy, promując jednocześnie swoje rodzinne miasto, jako bazę dla swoich osiągnieć: 

 miejska gra walentynkowa – odszukiwanie fragmentów wierszy gorzowskich poetów, które 
pojawiły się na płytach chodnikowych w centrum miasta - luty 2019; 

 Gorzów #JestKobietą - wyjątkowe spotkanie z Ambasadorkami Gorzowa w kampanii GORZÓW 
#Stąd Jestem. Gośćmi specjalnymi były Paula Tumala oraz ambasadorka województwa 
lubuskiego Ewa Minge; 

 „Kwadratowe jaja” - trzy blisko dwumetrowe jaja, dzięki najmłodszym gorzowianom, stały się 
pięknymi, kolorowymi pisankami. Impreza wspólnego malowania pisanek przez mieszkańców 
Gorzowa odbyła się w przestrzeni miejskiej na tzw. Kwadracie, stąd jej nazwa „Kwadratowe jaja”; 

 Pocztówka z Gorzowa – wakacyjna akcja promocyjną, dzięki której można było wysłać kartki 
pocztowe z pozdrowieniami z Gorzowa ze znaczkiem dedykowanym kampanii #StądJestem; 

 konkurs na słoik jabłkowy zorganizowany wspólnie z Gorzowskim Rynkiem Hurtowym, Zespołem 
Szkół Ogrodniczych oraz Gastronomicznych, to próba znalezienia gorzowskiego produktu 
regionalnego w oparciu o jabłko - renetę landsberską, odmianę wyhodowaną jeszcze  
w przedwojennym Landsbergu; 

 realizacja klipu promocyjnego „We built this City” – teledysk zrealizowany, by przetrwać trudny 
czas modernizacji oraz by pochwalić się mocno zmieniającym się miastem; 

 „Gorzów blisko świąt”  – szereg różnorodnych działań, by przybliżyć mieszkańcom świąteczny 
klimat: jarmark bożonarodzeniowy, wspólne ubieranie choinek, kolędowanie, Wigilia Kultur  
i Narodów. 

 
Budżet Obywatelski, Konsultacje Społeczne – działanie zgodnie z planem dla poprawy jakości życia 
mieszkańców i ich zaangażowania w życie miasta. 
 
Mozaika etniczna 

 31. edycja Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa 2019.  Po dwóch 
ostatnich edycjach na nadwarciańskich błoniach, cygański folklor powrócił do gorzowskiego 
amfiteatru; 

 wsparcie dla inicjatyw multikulturowych (m.in. Wigilia Narodów, Festiwal Romane Dyvesa, Alte 
Kameraden itp.) 
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 wykorzystanie różnorodności ambasadorów kampanii GORZÓW #Stąd Jestem (muzycy, 
zawodowcy, społecznicy, pisarze, artyści, sportowcy i inni)   

 
Zadbane parki/ slow life 

 realizowane przez Miejskie Centrum Kultury „Kino po zmroku” i  „Śniadania na trawie” w Parku 
Róż; 

 Nocny Szlak Kulturalny – czas dla mieszkańców w sobotni wieczór na zapoznanie się  
z inicjatywami artystyczno-kulturowymi, również wzdłuż ulicy Chrobrego; 

 projekty związane rewitalizację Parku Róż i Parku Siemiradzkiego. 
 

Prom.-rozw. 2. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 

Program 
Symbol 
Prom.-rozw. 2 

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 

Działanie 1  Opracowanie i wdrożenie programu Europejskiego Samorządowego 
Panelu Kontaktowego, opierającego się na wykorzystaniu sieci kontaktów 
instytucjonalnych miasta (stowarzyszenia, miasta partnerskie, związki). 

Miernik oceny działania 1 Coroczna analiza rozwoju przedsiębiorczości w mieście; 
Analiza realizacji strategii promocji gospodarczej Miasta i stopnia 
osiągnięcia założonych celów; 
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry obsługującej inwestorów; 
Analiza funkcjonowania i rozwoju Europejskiego Samorządowego Panelu 
Kontaktowego. 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe  

Koordynator działania 1 Biuro Obsługi Inwestora we współpracy z Wydziałem Rozwoju i Promocji 
Miasta 

Działanie 2  
 

Gromadzenie i opracowywanie wszelkich informacji o istotnych dla 
przedsiębiorczości i warunkach funkcjonowania gospodarczego w mieście 

Miernik oceny działania 2 Coroczna analiza rozwoju przedsiębiorczości w mieście; 
Analiza realizacji strategii promocji gospodarczej Miasta i stopnia 
osiągnięcia założonych celów; 
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry obsługującej inwestorów; 
Analiza funkcjonowania i rozwoju Europejskiego Samorządowego Panelu 
Kontaktowego. 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe  

Koordynator działania 2 Biuro Obsługi Inwestora we współpracy z Wydziałem Rozwoju i Promocji 
Miasta 

Działanie 3  Wypracowanie i wdrożenie standardów profesjonalnej obsługi inwestora, 
ukierunkowanej na założone cele główne i operacyjne 

Miernik oceny działania 3 Coroczna analiza rozwoju przedsiębiorczości w mieście; 
Analiza realizacji strategii promocji gospodarczej Miasta i stopnia 
osiągnięcia założonych celów; 
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry obsługującej inwestorów; 
Analiza funkcjonowania i rozwoju Europejskiego Samorządowego Panelu 
Kontaktowego 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe  

Koordynator działania 3 Biuro Obsługi Inwestora  

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
Działanie 1 
Działanie zakończone.  
 
Działanie 2 
W celu uzyskania trwałego charakteru rozwoju gospodarczego Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 
analizuje i gromadzi informacje dotyczące zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych czynników 
rozwoju lokalnego, w tym makro- i mikroekonomicznych. Trwałości rozwoju sprzyja zrównoważone  
i racjonalne wykorzystanie obszaru ekonomicznego, społecznego oraz środowiska naturalnego, stąd 
analizie podlegają m.in.  

 inwestycyjne wydatki majątkowe per capita, 

 udział procentowy wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy, 

 wydatki na transport i łączność per capita, 
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 udział procentowy wydatków na transport i łączność w wydatkach budżetu gminy, 

 udział procentowy dochodów własnych w dochodach budżetu gminy, 

 liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, 

 liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, 

 liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców,  

 napływ ludności na 1000 mieszkańców,  

 odpływ ludności na 1000 mieszkańców,  

 procent ludności korzystający z wodociągów, 

 procent ludności korzystający z kanalizacji ścieków,  

 procent ludności korzystający z oczyszczalni ścieków. 
Czynnikiem wspierającym rozwój gospodarczy jest edukacja i poziom wykształcenia mieszkańców. 
Dobrze wykształceni mieszkańcy to kreatywni i innowacyjni przedsiębiorcy oraz pracownicy.  
W perspektywie wpływa to na wzrost jakości popytu oraz kształtuje poziom płac. Monitorowana jest 
więc struktura absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz ich liczba na 1000 mieszkańców. 
  
Miasto, jako członek Związku Miast Polskich współpracuje oraz korzysta z danych gromadzonych  
w ramach Systemu Analiz Samorządowych. SAS jest największą samorządową bazą danych 
statystycznych, pozyskiwanych bezpośrednio z miast oraz ze źródeł statystyki publicznej obrazującą 
na podstawie ponad 1000 wskaźników koszty i wyniki ilościowe oraz jakościowe usług dostarczanych 
przez JST, główne uwarunkowania rozwojowe, efekty rozwoju (wskaźniki zrównoważonego rozwoju). 
SAS bada: 

 drogi, transport publiczny (od 1999), 

 pomoc społeczną (od 1999), 

 kulturę (od 2000), 

 gospodarkę komunalną (od 2007), 

 gospodarkę mieszkaniową (od 2007), 

 efektywność energetyczną miast (od 2009), 

 edukację (od 2000, a od 2006 na podst. SIO), 

 finanse JST (od 2004), 

 demografię (od 2007), 

 wskaźniki zrównoważonego rozwoju (od 2007), 

 współpracę z organizacjami pozarządowymi (2006 – 2010). 
  
Wskazany katalog wskaźników nie wyczerpuje źródeł pozyskiwania informacji przez Wydział Obsługi 
Inwestora i Biznesu i nie ma charakteru enumeratywnego. 
 
Działanie 3 
 
TERENY INWESTYCYJNE 
W 2019 r.  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w Gorzowie przejął od Instytutu Hodowli  
i Aklimatyzacji Roślin 250 hektarów ziemi przy ul. Myśliborskiej. Wraz z terenem należącym do 
miasta na inwestorów czeka 400 ha. Miasto Gorzów Wlkp. rozpoczęło promowanie terenów 
inwestycyjnych. W skali kraju niewiele jest tak rozległych gruntów. Gorzów zyskał tereny inwestycyjne 
skomunikowane z drogą S3, centrum miasta, drogą wojewódzką 130. Właścicielem terenów jest 
KOWR. Przejęte działki przy ul. Myśliborskiej mają już plan zagospodarowania przestrzennego.  
  
Ponadto w 2019 r. zakończył się projekt pn. „Zbrojenie terenów inwestycyjnych”, realizowany  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach ZIT Gorzów Wlkp. 
Wartość projektu to: 10 630 121,18 zł, a wysokość dofinansowania wyniosła 9 034 160,46 zł.  
21,5 ha terenów przy ul. Dobrej zostało kompleksowo uzbrojone pod inwestycje dla małych  
i średnich przedsiębiorców.  
W ramach inwestycji wykonana została droga wewnętrzna wraz z oświetleniem drogowym, siecią 
kanalizacji sanitarnej, siecią wodociągową, siecią kanalizacji deszczowej.  
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Tereny przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorców, na których zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego ustala się między innymi: przeznaczenie pod usługi 
biurowe, handlowe, transportowe, magazynowe, rzemieślnicze. 
  
INWESTYCJE 
  
W 2019 r. Firma Napollo poinformowała, że na poprzemysłowym terenie u zbiegu ulic: Pomorskiej  
i Chemicznej w Gorzowie Wlkp. planuje budowę centrum handlowego o nazwie N-Park. Powierzchnia 
obiektu wyniesie ok. 6 tys. m

2
 i będzie składać się z 3 budynków, w których zaplanowanych jest 

łącznie ok. 13 lokali handlowych. Posiadać będzie parking naziemny na ok. 180 samochodów. 
Znajdą się tu m.in. popularny market spożywczy, znana drogeria, sklep elektroniczny, sportowy,  
z modą rodzinną i akcesoriami, z wyposażeniem wnętrz, księgarnia, usługi i gastronomia.  
W 2019 r. inwestor otrzymał pozwolenie na budowę. 
  
Universal Fibers oficjalnie otworzyła swoją produkcję w Gorzowie Wlkp. Firma produkująca najwyżej 
jakości włókna poliamidowe rozpoczęła swoją działalność na terenie przemysłowym, w bliskim 
sąsiedztwie Stilonu. Obecnie zatrudnia około 30 osób, docelowo będzie ich ponad 150. 
   
REGIONALNE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
  
W październiku 2019 r. Miasto Gorzów Wlkp. wraz z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową 
podpisało umowę partnerską, dotyczącą przygotowania i realizacji Regionalnego Centrum 
Przedsiębiorczości w Willa Jaehnego przy ul. Kosynierów Gdyńskich. 
Wspólna inicjatywa ma służyć profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu, dopasowanych do 
potrzeb przedsiębiorców. Dzięki realizacji wspólnego przedsięwzięcia, powstanie płaszczyzna 
wzajemnej współpracy, motywująca rozwój gospodarczy w obszarze Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa oraz subregionu gorzowskiego. 
 Liderem projektu jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. 
O środki na realizację projektu Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa będzie zabiegać w ramach 
dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Koszt całego 
przedsięwzięcia to około 13 mln PLN, z czego wnioskowane dofinansowanie na poziomie 10 mln PLN. 
  
POROZUMIENIA 
  
W 2019 r. przedstawiciele Gorzowa Wielkopolskiego oraz Yanggu County z Korei Południowej 
podpisali porozumienie, które ma zmierzać do nawiązania współpracy i wzajemnych relacji na niwie 
kulturalnej, oświatowej, a także gospodarczej. 
  
PROMOCJA  
  
Miasto Gorzów Wlkp. wspólnie z Gminami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2019 r. realizowało 
projekt pn.: „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Deszczna, Bogdańca, 
Kłodawy i Santoka – etap II”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020  
w ramach ZIT Gorzów Wlkp. Wartość całkowita projektu: 3.854.998,73 PLN, dofinansowanie: 
3.816.448,73 PLN. 
Głównym celem promocji MOF GW jest przedstawienie wspólnego obszaru Bogdańca, Deszczna, 
Kłodawy, Santoka oraz Gorzowa jako przestrzeni sprawnie zarządzanej, korzystnie usytuowanej, 
spójnej komunikacyjnie, dysponującej wykształconą kadrą oraz z rozwiniętą infrastrukturą społeczną, 
a tym samym oferującą na swoim obszarze atrakcyjne warunki lokowania i rozwijania działalności 
gospodarczej. 
W ramach projektu w 2019 r.: 

 organizowano cykliczne Inspirujące Wieczory Biznesowe (IWB) oraz spotkania o charakterze 
gospodarczym dla MŚP z obszaru MOF GW. IWB to forma kreowania współpracy biznesowej 
firm, bezpośrednio odwołująca się do spotkań B2B, które w swojej formule mają generować 
możliwości rozwijania współpracy podmiotów lokalnych, a także wzrost wiedzy przedstawicieli 
firm, co jest możliwe dzięki organizowanym wykładom, warsztatom i networkingowi, 

 brano udział w targach Hannover Messe, Investment Managment Exbitions 2019 oraz Salonie 
Logistyki i Magazynowania w Przemyśle LOGISTEX w Sosnowcu, 
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 przeprowadzono konkurs „NAWIGATOR BIZNESU MOF GW” do konkursu zostali zaproszeni 
przedsiębiorczy z MOF GW. Konkurs ma na celu wyróżnienie najbardziej korzystnych, 
innowacyjnych i przyjaznych środowisku działań inwestycyjnych prywatnych przedsiębiorców, 

 we wrześniu 2019 r. – zorganizowano forum „Gorzowski Archipelag Rozwoju 2”, poświęcone 
kompetencjom przyszłości, 

 prowadzono stronę projektu lokalnybiznes.eu. 
  
KONFERENCJE/SPOTKANIA/SZKOLENIA/WARSZTATY 
  
W 2019 r. odbywały się bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców, organizowane wspólnie z Polską 
Fundacją Przedsiębiorczości –  instytucją wspierającą rozwój mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw. Szkolenia miały następującą tematykę: 

 metody wspierające skuteczne porozumiewanie się w organizacji, 

 dokumentacja pracownicza - najnowsze zmiany w przepisach (2019 r.). Zmiany w Kodeksie 
pracy wynikające z ustawy wdrażającej RODO, 

 nowoczesne narzędzia marketingowe, 

 start do zmian podatkowych na rok 2019. 
  
W 2019 r. berlińscy przedsiębiorcy z branży modowej i tekstylnej spotkali się z polskimi 
przedsiębiorcami w ramach warsztatów połączonych z wizytami studyjnymi. To element zacieśniania 
transgranicznej współpracy w obszarze sektora tekstylnego, który ma na celu budowanie biznesowych 
relacji.  
Pierwszego dnia pobytu w Polsce odbyły się warsztaty poświęcone współpracy projektantów odzieży  
z Berlina z wykonawcami z Gorzowa Wlkp. i okolic. Spotkanie służyło wymianie wiedzy, wyzwaniom 
 i aspektom komunikacji między projektantami, a producentami, a także wypracowaniu konkretnych 
rozwiązań ułatwiających współpracę. 
W dniu drugim goście z Niemiec uczestniczyli w wizytach studyjnych w zakładach produkcyjnych  
w Gorzowie i Drezdenku, dzięki którym można było bezpośrednio wymieniać doświadczenia  
z lokalnymi firmami specjalizującymi się w produkcji odzieży. Berlińscy przedsiębiorcy poznali 
specyfikę gorzowskich szwalni, mogli obejrzeć maszyny szwalnicze i dziewiarskie, a także zapoznać 
się z procesami produkcyjnymi. Łącznie odwiedzono sześć zakładów produkcyjnych. Główną intencją 
wizyt studyjnych było umożliwienie niemieckim projektantom nawiązania bezpośrednich relacji 
biznesowych z polskimi firmami. Wzajemna wymiana doświadczeń zaowocowała perspektywą na 
przyszłą współpracę. 
Wydarzenie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
  
PODNOSZENIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI USŁUG ADMINISTRACYJNYCH 
  
Od ponad dwóch lat Miasto Gorzów uczestniczy w projekcie „Partnerstwo na rzecz podnoszenia 
jakości i efektywności usług administracyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania 
nieruchomościami”.   
Projekt realizowany jest w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego – Częstochową, Rudą 
Śląską, Rejowcem Fabrycznym, Tarnowem, Kaliszem, Milanówkiem i Zieloną Górą. Liderem jest 
Związek Miast Polskich. Jego łączna wartość to blisko 2,8 mln PLN, dofinansowanie z EFS to ponad 
2,3 mln PLN.  
Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie szeregu praktycznych rozwiązań, poprawiających jakość 
usług administracyjnych, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz zwiększenie 
kompetencji pracowników JST, którzy te usługi świadczą. 
Konkretne zadania obejmują m.in. szkolenia prawne i z zakresu obsługi klienta, przygotowanie 
standardów obsługi klienta czy zasad oceny efektywności lokalnych polityk podatkowych, a także 
planów wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych. Ich efektem będzie stworzenie lepszych 
warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w ośmiu JST, które są beneficjentami projektu. 
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Prom.-rozw. 3. Dostępność komunikacyjna 

Program  
Symbol 
Prom-rozw. 3  

Dostępność komunikacyjna 

Działanie 1 Działania na rzecz ustanowienia kolejowych połączeń transgranicznych   

Miernik oceny działania 1 Liczba spotkań z partnerem z RFN 

Liczba dokumentów dotyczących współpracy 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej we współpracy z Wydziałem 
Rozwoju i Promocji Miasta * 

Działanie 2 Stworzenie możliwości powstania komunikacji lotniczej  

Miernik oceny działania 2 Dokumenty dotyczące lotniska 
Wieloletni Plan Inwestycyjny 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Rozwoju i Promocji Miasta 

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
W czerwcu 2019 r. przedstawiciele Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. brali udział w „Obradach 
Okrągłego Stołu Komunikacyjnego” Partnerstwa Odry, które odbyło się w Szczecinie.  
Podczas spotkania m.in. przedstawiono propozycję poprawy oferty w przewozach pomiędzy Berlinem  
i Brandenburgią, a Pomorzem Zachodnim oraz wymieniono się doświadczeniami w zakresie rozwoju 
kolejowych połączeń regionalnych i transgranicznych,. 
Partnerstwo-Odra to utworzona w 2006 r. nieformalna sieć kooperacyjna czterech zachodnich 
województw Polski (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) oraz czterech 
wschodnioniemieckich krajów związkowych (Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie 
i Saksonia).  
Oprócz tego do pracy w sieci włączone są wielkie miasta uczestniczących województw, tzn. trzy 
metropolie Polski zachodniej: Poznań, Szczecin i Wrocław oraz oba miasta wojewódzkie lubuskiego: 
Gorzów Wlkp. i Zielona Góra. 
Partnerstwo Odry służy pogłębieniu powiązań politycznych, gospodarczych i infrastrukturalnych 
między regionami po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. Głównym celem, opartej na projektach 
współpracy w dziedzinach: gospodarki, turystyki, transportu i infrastruktury oraz nauki i badań 
naukowych, platformy jest wzmacnianie sprawności gospodarczej regionów wzdłuż granicy polsko-
niemieckiej.  

 
Ponadto w 2019 r. odbyły się konsultacje przebiegu komponentu kolejowego Centralnego Portu 
Komunikacyjnego – przedstawiciele miasta Gorzowa Wlkp. wzięli udział w spotkaniu  
z przedstawicielami Spółki Centralny Port Komunikacyjny, które odbyło się w listopadzie 2019 r.  
w Łagowie. Miasto przekazało także wnioski dotyczące modyfikacji zaproponowanego przebiegu, 
których celem jest rozwiązanie problemu dostępności komunikacyjnej Gorzowa i regionu północno-
zachodniej Polski. Wśród postulowanych zmian znalazły się propozycje: przedłużenia gorzowskiej 
odnogi tzw.: szprychy nr 9 do Szczecina oraz jej nowego wytrasowania pomiędzy Poznaniem  
i Gorzowem w przebiegu linii kolejowej nr 363 Rokietnica - Skwierzyna przez Międzychód. 
 
Działania inwestycyjne w 2019 r.: 
 
W 2019 r. zakończono remont gorzowskiej estakady - w czerwcu 2019 r. przywrócono ruch kolejowy 
na gruntownie wyremontowanej estakadzie. Koszt zadania wyniósł około 126 mln PLN, wykonawcą 
była Spółka INTERCOR, a inwestorem była Spółka PKP PLK. Zakres robót obejmował między innymi: 
wymianę około 3 kilometrów toru i remont muru oporowego wzmocnienie 50 nisz, remont mostu  
i pięciu stalowych wiaduktów, odnowienie tunelu dworcowego i peronu 2 oraz budowę przystaneku 
kolejowego przy ulicy Teatralnej. 
 
W 2019 r. uzgodniono przeniesienie bocznicy rozładunkowej zlokalizowanej przy ul. Składowej – 
Miasto Gorzów Wlkp. zawnioskowało do PKP PLK S.A. o przeniesienie uciążliwej dla miasta i jego 
mieszkańców bocznicy na miejsce starej bocznicy przy ul. Warzywnej - teren sąsiadujący z dworcem 
Gorzów Wieprzyce. Po analizie przedstawionej argumentacji, władze Spółki zadeklarowały ujęcie 
rewitalizacji wnioskowanej bocznicy w trakcie planowanych prac inwestycyjnych na linii kolejowej nr 
203. 
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W lipcu 2019 r. otwarto bazę gorzowskiego oddziału Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który 
dotychczas miał tymczasową siedzibę w niewielkim kontenerze. 
Nowa baza to przede wszystkim nowoczesny hangar dla helikoptera, którego wyposażenie ułatwia 
szybki start śmigłowca. Budowa bazy kosztowała 9 mln PLN i była możliwa dzięki umowie między 
Miastem Gorzów Wlkp., a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, dotyczącej 
wspólnego finansowania powyższej inwestycji.  
 

Ład przestrzenny 
Ład 1. Tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta 

Program 
Symbol 
Ład 1 

Tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju 
miasta 

Działanie 1  Określenie w dokumentach planistycznych niezbędnych terenów do 
realizacji priorytetowych kierunków rozwoju miasta, w tym: 
- utworzenie campusu akademickiego 
- utworzenie wielofunkcyjnych centrów sportowych (Poligony, Prochownia, 
Kanał Ulgi) 
- stworzenie ośrodków innowacyjno-badawczych 
- rozwój funkcji mieszkaniowej, usług i przemysłu 

Miernik oceny działania 1 % terenów objętych planami miejscowymi 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Urbanistyki Miasta (WUM), Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
(WGN), Wydział Gospodarki komunalnej (WGK), Wydział Kultury Fizycznej 
(WKF), Wydział Inwestycji (WIN),  

Działanie 2 Opracowanie kompleksowej koncepcji układu komunikacyjnego miasta. 

Miernik oceny działania 2 Zatwierdzenie koncepcji przez Radę Miasta 

Termin realizacji działania 2 Do 2012r. 

Koordynator działania 2 Wydział Dróg i Transportu Publicznego (WDT), Wydział Urbanistyki Miasta 
(WUM),Wydział Gospodarki Nieruchomościami (WGN), 

Działanie 3 Tworzenie miejskiej sieci wewnątrzosiedlowych terenów zielonych 

(skwerów) powiązanych z obszarami parkowymi  

Miernik oceny działania 3 Powierzchnia terenów zielonych określone w miejscowych planach  
zagospodarowania przestrzennego  

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3  Wydział Urbanistyki Miasta (WUM),       

Działanie 4 Zapobieganie niekontrolowanemu „rozlewaniu się” miasta poprzez 
stworzenie systemu terenów otwartych i zielonych: 
- wyznaczenie obszarów objętych zakazem zabudowy 
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Miernik oceny działania 4 Powierzchnia uchwalonych planów 

Termin realizacji działania 4 Do 2012 r. 

Koordynator działania 4 Wydział Urbanistyki Miasta (WUM), Wydział Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa (WSR), Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK), Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami (WGN), Wydział Geodezji i Katastru (WKG), 

Działanie 5 Systematyczny rozwój miejskich terenów zieleni jako struktury osiowo-
promienistej, w tym: 
- realizacja nowych terenów zieleni wysokiej w tym parku na Zawarciu 
- realizacja i wzmacnianie istniejących osi terenów zielonych wchodzących 
w miasto 
- wytworzenie ciągłości terenów otwartych i zielonych w strukturze miasta 
- powiązanie systemu terenów otwartych i zielonych z systemem regionu 
- obowiązkowe wyznaczanie terenów pod zadrzewienia przyuliczne 
- powiązanie terenów zielonych ciągami rowerowymi   

Miernik oceny działania 5 - powierzchnia terenów zielonych projektowanych  
- powierzchnia terenów zielonych wykonanych 
- km nasadzeń zadrzewień przyulicznych 
- km projektowanych nasadzeń, zadrzewień  przyulicznych 

Termin realizacji działania 5 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 5 Wydział Urbanistyki Miasta (WUM), Wydział Gospodarki Komunalnej 
(WGK), Wydział Gospodarki Nieruchomościami (WGN), Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa (WSR), Wydział Geodezji i Katastru (WKG),  
Wydział Inwestycji (WIN), Wydział Administracji Budowlanej (WAB) 
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W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
Działanie 1 
Wydział Urbanistyki i Architektury podaje, że w 2019 r.: 
a) uchwalono 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską a rzeką 
Wartą (Uchwała Nr VIII/161/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22.05.2019 r.). 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 3 listopada 2016 
roku, Sygn. Akt II SA/Go 659/16, (w związku z wyrokiem NSA z dnia 8 stycznia 2019 r.) stwierdził 
nieważność Uchwały Nr XVII/174/2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 
2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską a rzeką Wartą (Dz. U. 
Woj. Lubuskiego poz. 1714 z dnia 7.10.2015 r.). 
Po przeprowadzeniu procedury naprawczej w związku w ww. wyrokiem sądu Rada Miasta podjęła 
uchwałę o uchwaleniu planu. 
Przedmiotem opracowania planu było ustalenie przeznaczenia oraz szczegółowych zasad 
zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy dla obszaru o powierzchni ponad 980 ha 
kształtującej się dzielnicy mieszkaniowej, z uwzględnieniem istniejącego zainwestowania, 
panujących warunków fizjograficznych (w tym niekorzystnych uwarunkowań hydrogeologicznych)  
i w świetle postępującego procesu rozlewania się zabudowy na terenach użytkowanych 
dotychczas rolniczo; 
 

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ul. Fryderyka Chopina 
(Uchwała  Nr VII/132/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25.04.2019 r.); 
Przedmiotem opracowania planu było stworzenie warunków inwestycyjnych dla istniejących w tym 
obszarze usług przy jednoczesnym zachowaniu ładu przestrzennego na obszarze historycznego 
układu urbanistyczno – architektonicznego dawnych koszar, wpisanego do gminnej ewidencji 
zabytków; 
 

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego przy ul. Czereśniowej (Uchwała 
Nr XVI/322/2010 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27.11.2019 r.).  
Przedmiotem opracowania planu było ustalenie przeznaczenia dla terenu odpowiednio do 
warunków przetargu (dojazd do terenów zabudowy mieszkaniowej) i w świetle konieczności 
zapewnienia zachowania ładu przestrzennego;  

 
b) kontynuowano pracę nad następującymi miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego: 

 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego w rejonie ul. Kasprzaka, pomiędzy Kanałem 
Ulgi, a drogą ekspresową S3 (Uchwała Nr XXXIII/397/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dn. 
28.09.2016 r., zmieniona Uchwałą Nr LVII/709/2017 Rady Miasta z dn. 18.12.2017 r.). 
Przedmiotem opracowania planu jest konieczność pozyskania terenów inwestycyjnych, 
umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze sąsiadującym z węzłem drogi 
ekspresowej S3; wskutek wyników opracowania dotyczącego możliwości retencyjnych obszaru – 
prace nad planem zawieszono do czasu rozbudowy systemu gospodarki wodami opadowymi;  
 

 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego przy północno-zachodniej granicy miasta  
w rejonie ul. Mironickiej (Uchwała Nr XLIV/513/2017 Rady Miasta z dn. z 26.04.2017). Celem 
opracowania planu jest konieczność pozyskania terenów inwestycyjnych przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu pasa zieleni wzdłuż północnej granicy administracyjnej miasta.  

 

 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od węzła drogi ekspresowej  
S-3 pomiędzy Kanałem Siedlickim, ul. Niwicką a ul. Kasprzaka (Uchwała Nr  L/577/2017 Rady 
Miasta z dn. z 30.08.2017 r.). Przedmiotem opracowania jest dostosowanie układu 
komunikacyjnego do istniejących uwarunkowań (lokalizacja nowej drogi) przy jednoczesnym 
zachowaniu terenów inwestycyjnych w tym obszarze;  

 

 MPZP miasta Gorzowa dla obszaru położonego w rejonie ul. Małorolnych, ul. Koniawską 
(Uchwała Nr  L/573/2017 Rady Miasta z dn. z 30.08.2017 r.). Przedmiotem opracowania planu jest 
uporządkowanie przestrzeni oraz kompleksowe rozstrzygnięcie o przeznaczeniu, zasadach 
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zabudowy i zagospodarowania obszaru (predestynowanego pod zagospodarowanie na funkcję 
usługowo – produkcyjną); 

 

 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego w rejonie ul. Niwickiej (Uchwała Nr 
LIV/655/2017 Rady Miasta z dn. z 25.10.2017 r.). Przedmiotem opracowania planu jest 
uporządkowanie przestrzeni oraz kompleksowe rozstrzygnięcie o przeznaczeniu, zasadach 
zabudowy i zagospodarowania obszaru predestynowanego pod zagospodarowanie na funkcję  
mieszkaniową; 

 

 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na północ od ul. Kostrzyńskiej (Uchwała  
Nr LIV/656/2017 Rady Miasta z dn. 25.10.2017 r.). Przedmiotem opracowania planu jest 
dostosowanie sposobu zagospodarowania do zamierzeń inwestycyjnych właścicieli terenów, 
uporządkowanie przestrzeni oraz kompleksowe rozstrzygnięcie o przeznaczeniu, zasadach 
zabudowy i zagospodarowania funkcji usług ( w tym usług rzemiosła); 

 

 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na zachód od ul. Dworcowej (Uchwała  
Nr LVII/712/2017 Rady Miasta z dn. 18.12.2017 r.). Przedmiotem opracowania planu jest 
umożliwienie zachowania istniejącej zabudowy wpisanej do gminnej ewidencji zabytków oraz jej 
ochrona; 

 

 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy Kanałem Siedlickim,  
ul. Koniawską, ul. Sulęcińską i drogą ekspresową S3 (Uchwała Nr LVII/710/2017 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 18.12.2017r. zmieniana uchwałą Nr LXVIII/837/2018 z dnia5.09.2018 r.). 
Przedmiotem opracowania planu jest wykształcenie układu komunikacyjnego umożliwiającego 
alternatywny dojazd do węzła S3 z południowo – wschodniej części miasta, rezerwa terenu pod 
planowany skrót komunikacyjny stanowiący alternatywny dojazd do węzła S3 z południowo - 
wschodniej części miasta, rezerwa terenu na ewentualną rozbudowę węzła południowego drogi 
ekspresowej S3, a także uregulowanie kształtowania zabudowy ze względu na ryzyko zalania  
w przypadku przerwania wałów przeciwpowodziowych;  

 

 MPZP miasta Gorzów Wlkp. dla obszaru położonego u zbiegu ulic Podmiejskiej i Łukasińskiego 
(Uchwała Nr LXIV/790/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29.05.2018 r.). Przedmiotem 
opracowania planu jest konieczność dostosowania dokumentów planistycznych do obecnych 
potrzeb rozwojowych miasta, w tym pozyskania nowych terenów inwestycyjnych;  

 

 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kasprzaka, ul. Krętą  
a Kanałem Siedlickim (Uchwała Nr LXV/817/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22.06.2018 
r.). Przedmiotem opracowania planu jest poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości, wykształcenie układu komunikacyjnego umożliwiającego alternatywny dojazd do 
węzła S3 z południowo-wschodniej części miasta, a także wypracowanie zasad kształtowania 
zabudowy wzdłuż ul. Kasprzaka stanowiącej drogę wjazdową do miasta;  

 

 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka, pomiędzy  
ul. Silwanowską i wschodnią granicą miasta (Uchwała Nr LXVIII/838/2018 Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp. z dnia  5.09.2018 r.). Przedmiotem opracowania planu jest zweryfikowanie obowiązujących 
ustaleń planistycznych w świetle potrzeb inwestycyjnych;  

 

 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszarów położonych przy zachodniej granicy miasta na 
terenach leśnych (Uchwała Nr LXIX/869/2018 Rady miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  26.09.2018 r.). 
Przedmiotem opracowania planu jest konieczność dostosowania ustaleń planistycznych do 
planowanej inwestycji strategicznej służącej poprawie bezpieczeństwa energetycznego północnej 
części województwa lubuskiego, polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia 
DN250/300 relacji Witnica – Gorzów Wlkp. (konieczność wyłączenia gruntów pasów technicznych 
sieci z produkcji leśnej); 

 

 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy rzeką Wartą, ulicą Grobla i ulicą 
Zieloną (Uchwała Nr III/35/2018 Rady miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19.12.2018 r.). Przedmiotem 
opracowania planu jest uporządkowanie przestrzeni oraz kompleksowe rozstrzygnięcie  
o przeznaczeniu, zasadach zabudowy i zagospodarowania obszaru wskazanego do rewitalizacji, 
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położonego w lewobrzeżnym centrum miasta;  
 
c) podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i kontynuowano pracę: 

 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy  ul. Słowiańską a ul. Różyckiego 
(Uchwała Nr V/90/2019 Rady miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27.02.2019 r.); Przedmiotem 
opracowania planu jest zweryfikowanie obowiązujących ustaleń planistycznych w świetle potrzeb 
inwestycyjnych;  
 

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy  
ul. Złotego Smoka, ul. Szczecińską a drogą ekspresową S3, (Uchwała Nr  VII/133/2019  Rady 
miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25.04.2019 r.); Przedmiotem opracowania planu jest zweryfikowanie 
obowiązujących ustaleń planistycznych w świetle potrzeb inwestycyjnych;  

 

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Słowiańską  
a ul. Niemcewicza (Uchwała Nr XV/291/2019 Rady miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30.10.2019 r.); 
Przedmiotem opracowania planu jest zweryfikowanie obowiązujących ustaleń planistycznych  
w świetle potrzeb inwestycyjnych;  

 

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ulic Kazimierza 
Wielkiego, Bohaterów Westerplatte i Wiejskiej, (Uchwała Nr XV/292/2019 Rady miasta Gorzowa 
Wlkp. z dnia 30.10.2019 r.); Przedmiotem opracowania planu jest kompleksowe rozstrzygnięcie 
o przeznaczeniu, zasadach zabudowy i zagospodarowania dla obszaru wykształconej zabudowy 
mieszkaniowej, z uwzględnieniem terenów zielonych i rekreacyjnych;  

 
d) podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: 

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Staszica  
a ul. Dunikowskiego (Uchwała Nr  V/912019  Rady miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27.02.2019 r.); 
Przedmiotem opracowania planu jest kompleksowe rozstrzygnięcie o przeznaczeniu, zasadach 
zabudowy i zagospodarowania dla obszaru wykształconej zabudowy mieszkaniowej  
z uwzględnieniem terenów przestrzeni publicznych, zieleni i rekreacji. 

 
W 2019 r. kontynuowano prace nad nową edycją Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. (obecnie obowiązujące studium zostało 
przyjęte przez Radę Miasta uchwałą w roku 2003 i było wielokrotnie zmieniane w roku: 2006, 2009, 
2014 i 2015). 
Celem opracowania powyższego dokumentu jest wypracowanie spójnych kierunków rozwoju  
i sposobów zagospodarowania miasta, z uwzględnieniem m. in. takich czynników jak istniejący sposób 
zainwestowania, zidentyfikowanie potrzeb inwestycyjnych, stworzenie wysokiej jakości obszarów 
przestrzeni publicznej, odtworzenie znaczenia rzeki Warty w układzie urbanistycznym miasta, 
systematyczny rozwój miejskich terenów zieleni jako struktury osiowo – promienistej, funkcjonalności 
układu komunikacyjnego miasta. 
 
W związku z przeprowadzanymi analizami na potrzeby Studium w  2019 r.: 

 Opracowano projekt dokumentu: kierunki zagospodarowania przestrzennego (wskazano kierunki 
rozwoju miasta w formie stref w wydzielonych jednostkach urbanistycznych przedstawiając 
jednocześnie optymalne wskaźniki zagospodarowania i parametry zabudowy; dodatkowo 
opracowano System zieleni miasta, wskazując niezbędne działania do jego utrzymania i  dalszego 
kształtowania); 

 Przeprowadzono konsultacje społeczne na potrzeby Studium,  w celu zapoznania mieszkańców 
ze sporządzonym projektem Studium oraz weryfikacji zaproponowanych rozwiązań 
przestrzennych. 

 
Działanie 2 
W grudniu 2018 r. zakończono opracowywanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie uwarunkowań  i kierunków  układu komunikacyjnego. 
W ramach zadania wykonywano opracowanie programowo – przestrzenne komunikacji miasta  
w zakresie spójnego, optymalnego rozwiązania systemu obsługi komunikacyjnej miasta obejmującego 
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ruch pieszy, połączenia rowerowe, transport publiczny, ruch samochodów osobowych, transport 
towarowy samochodowy i kolejowy, parkingi, z uwzględnieniem powiązań zewnętrznych miasta - dla 
horyzontach czasowych 2022 i 2030. 
W roku 2019 wykonano projekt nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z uwzględnieniem wytycznych ww. opracowania komunikacyjnego. 
 
Działanie 3 
a) W odniesieniu do planów miejscowych uchwalonych w 2019 r. tereny zielone zostały wyznaczone 

w:  

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy  
 ul. Poznańską a rzeką Wartą (Uchwała Nr VIII/161/2019 Rady Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego z dnia 22.05.2019 r.); wyznaczono m.in.  tereny rolne, tereny zieleni 
urządzonej, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, tereny urządzeń melioracji 
wodnych, tereny rolne, tereny objęte formami ochrony przyrody, tereny usług sportu,  tereny 
zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, tereny ogrodów działkowych, 
tereny leśne, tereny zieleni cmentarnej;  

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ul. Fryderyka 
Chopina (Uchwała  Nr VII/132/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25.04.2019 
r.); wyznaczono m.in. tereny zieleni urządzonej, teren placu z dopuszczeniem zieleni 
urządzonej  i stanowią one ok. 0,74 ha;   

  
b) W planach miejscowych dla poszczególnych funkcji ustalana jest minimalna powierzchnia 

biologicznie czynna, która wpływa na wzrost terenów zielonych w mieście. 
 
Działanie 4 
W zapisach w uchwalanych miejscowych planach określone są zasady zabudowy, a tym samym  
w pewnych obszarach nie dopuszcza się możliwości lokalizacji budynków. 
 
Na wszystkich rysunkach miejscowych planów wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie 
zabudowy, które określają obszary, na których można lokalizować zabudowę. Ponadto we wszystkich 
planach określa się dla poszczególnych obszarów maksymalny procent powierzchni zabudowy działki 
oraz minimalny procent powierzchni biologicznej działki.  
Zapobieganie niekontrolowanemu „rozlewaniu się” miasta poprzez stworzenie systemu terenów 
otwartych i zielonych w uchwalonych w 2019 r. planach miejscowych było szczególnie ważne w MPZP 
miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy   ul. Poznańską a rzeką Wartą, 
obejmującym powierzchnię ok. 980 ha. Przedmiotem opracowania tego planu było ustalenie 
przeznaczenia oraz szczegółowych zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy dla 
kształtującej się dzielnicy mieszkaniowej, z uwzględnieniem istniejącego zainwestowania, panujących 
warunków fizjograficznych (w tym niekorzystnych uwarunkowań hydrogeologicznych) i w świetle 
postępującego procesu rozlewania się zabudowy na terenach użytkowanych dotychczas rolniczo; 
 
Zapobieganie niekontrolowanemu „rozlewaniu się” miasta poprzez stworzenie systemu terenów 
otwartych i zielonych było bardzo ważnym aspektem podczas prac nad nowa edycją Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  
W 2019 r. na potrzeby tego dokumentu dokończono opracowanie Systemu terenów zieleni  
w mieście, które to będzie stanowiło część dokumentu Studium. Wyznaczone tereny zielone 
wchodzące w skład Systemu zieleni będą chronione w planach miejscowych przed zabudową budując 
czytelny system zieleni.   
Na etapie projektu nowej edycji Studium wyznaczony został również obszar o zwartej strukturze 
funkcjonalno – przestrzennej, w którym zasadne jest uzupełnianie zabudowy bez możliwości dalszej 
lokalizacji zabudowy poza tym obszarem (na co wskazują przepisy prawa w świetle wykonanego 
bilansu zabudowy dla Miasta). 
 

Działanie 5 

 Systematyczny rozwój miejskich terenów zieleni jako struktury osiowo –promienistej był 
bardzo ważnym aspektem podczas prac nad nową edycją Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Jak podano powyżej, w 2019 r. na potrzeby tego dokumentu 
dokończono opracowanie Systemu terenów zieleni w mieście, które to będzie stanowiło część 
dokumentu Studium.  
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 W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustalane są zasady 
zagospodarowania terenu, w tym z uwzględnieniem zasady systematycznego rozwoju terenów 
zieleni jako struktury osiowo – promienistej, w tym: wytworzenie ciągłości terenów otwartych  
i zielonych w strukturze miasta.  

Ww. zadanie obecnie realizowane jest szczególnie w projektach planów miejscowych (uchwalonych  
i procedowanych w 2019 r.), a w szczególności: 
 
w uchwalonych planach: 

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską a rzeką 
Wartą (Uchwała Nr VIII/161/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22.05.2019 r.), 

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ul. Fryderyka Chopina 
(Uchwała  Nr VII/132/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25.04.2019 r.); 

 
w kontynuowanych planach: 

 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego w rejonie ul. Kasprzaka, pomiędzy Kanałem 
Ulgi, a drogą ekspresową S3 (Uchwała Nr XXXIII/397/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dn. 
28.09.2016 r., zmieniona Uchwałą Nr LVII/709/2017 Rady Miasta z dn. 18.12.2017 r.), 

 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego przy północno-zachodniej granicy miasta  
w rejonie ul. Mironickiej (Uchwała Nr XLIV/513/2017 Rady Miasta z dn. z 26.04.2017), 

 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od węzła drogi ekspresowej S-
3 pomiędzy Kanałem Siedlickim, ul. Niwicką a ul. Kasprzaka (Uchwała  
Nr  L/577/2017 Rady Miasta z dn. z 30.08.2017 r.), 

 MPZP miasta Gorzowa dla obszaru położonego w rejonie ul. Małorolnych, ul. Koniawską 
(Uchwała Nr  L/573/2017 Rady Miasta z dn. z 30.08.2017 r.),  

 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego w rejonie ul. Niwickiej (Uchwała  
Nr LIV/655/2017 Rady Miasta z dn. z 25.10.2017 r.).  

 
 
Ponadto w ramach: realizacji i wzmacniania istniejących osi terenów zielonych wchodzących  
w miasto, wytworzenia ciągłości  terenów otwartych i zielonych w strukturze miasta oraz powiązania 
terenów zielonych ciągami rowerowymi w 2019 r. wykonano następujące zadania: 
 
 Zadanie dotyczące rewitalizacji Parku Wiosny Ludów. W ramach zadania w 2019 r. zakończyły 

się prace związane z rewitalizacją zieleni – wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów, 
posadzono nowe byliny i rośliny cebulowe, zagospodarowano trawniki. Postawiono domek dla 
kaczek na wyspie stawu. W parku nie ma już drzewa z gatunku tulipanowiec amerykański. 
Przesadzono je do trzech innych okazów z tego gatunku w parku przy Szpitalu Psychiatrycznym. 
Polana na której rosło drzewo zyskało nową funkcję - rekreacyjną.  
Rewitalizacja Parku Wiosny Ludów realizowana jest w ramach dwóch projektów unijnych: 

 „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów 
zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie”, dofinansowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie  
i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej”, w ramach RPO Lubuskie 
2020 – ZIT Gorzów Wlkp.  

 
 Zadanie dotyczące rewitalizacji Parku Siemiradzkiego. W 2019 r. wykonano m.in. następujące 

elementy: 

 ścieżki spacerowe, 

 renowację punktu widokowego, 

 renowacja Kozaczej Góry, 

 konstrukcję kładki w parku, 

 oświetlenie parku,  

 schody m.in. przy punkcie widokowym, przy kładce oraz od strony Zacisza, 

 plac zabaw i siłownię, postawiono rzeźby interaktywne, 

 nawierzchnię placu tanecznego oraz zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze 
na śmieci oraz toaleta, a także tablice kierunkowe, tabliczki z nazwami gatunków drzew  
i krzewów), 
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 elementy oznakowania dla osób niedowidzących i niewidomych. 
Całkowita wartość projektu to koszt ponad 6 mln 670 tys. PLN, z czego unijne dofinansowanie to 
niemal 3 mln 180 tys. PLN. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Bezgraniczny trójdźwięk 
– natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie Wlkp.”, dofinasowanego w ramach 
programu INTERREG V A BB-PL 2014-2020. 
 

 Zadanie pn.: „Szlak Stolic EV2/R1” – w 2019 r. w ramach inwestycji wykonano ciąg pieszo- 
rowerowego wzdłuż rzeki Warty w Gorzowie Wlkp. o długości ok. 650 m od ul. Hejmanowskiej  
z włączeniem w ul. Teatralną. Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty  
i wykonanie trasy rowerowej oraz traktu spacerowego z miejscami odpoczynku oraz parkingiem 
dla rowerów. Projekt współfinansowany został w ramach Programu Współpracy INTERREG V A 
Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. 

  
 Zadanie pn.: „System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim – etap II” 

W ramach zadania planuje się wykonanie około 4 km ścieżek rowerowych w różnych częściach 
miasta Gorzowa Wlkp. Opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy 
ścieżek rowerowych oraz modernizację istniejących infrastruktury rowerowej  
w: ul. Czartoryskiego, ul. Dekerta, w ciągu ul. Myśliborskiej na odcinku od ronda Szczecińskiego 
do skrzyżowania z ul. Sportową, w ciągu Al. Konstytucji 3 Maja od skrzyżowania z ul. Sportową , 
Marcinkowskiego i Myśliborską do ul. Żelaznej oraz w ciągu ul. Piłsudskiego postronnie Parku 
Kopernika, na odcinku od zakończenia istniejącego ciągu pieszo-rowerowego do skrzyżowania  
z ul. Walczaka.  

 
Ścieżka rowerowa przy ul. Piłsudskiego. 
Zadanie inwestycje polegające na budowie ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego po 
stronie Parku Kopernika, na odcinku od zakończenia istniejącego ciągu pieszo-rowerowego do 
skrzyżowania z ul. Walczaka. Wydatki poniesione w 2019 r. dotyczyły wykonania robót 
budowlanych oraz promocji w ramach budowy ścieżki. W ramach projektu „Rowerowy maj” 
wykonane zostały plakaty, reklamy książeczek, map oraz nagród. Ścieżka została wykonana  
i oddana do eksploatacji. 

 
Ścieżka rowerowa na odcinku od Ul. Żwirowa od  skrzyżowania ulicy Roosevelta  z ulicą Żwirową 
do skrzyżowania ulic Żwirowej i Błotnej 
W grudniu 2019r. ścieżka rowerowa została odebrana i przekazana do eksploatacji.  
Zakres robót obejmował wykonanie:  

 rozbudowę odcinka ul. Żwirowej na odcinku od okolic skrzyżowania z ul. Słowiańską do 
skrzyżowania z ul. Błotną w zakresie przebudowy ciągu pieszego, budowy ciągu rowerowego, 
budowy nasypu drogowego i koniecznego zajęcia przyległego terenu i związaną z tym 
przebudową ogrodzenia ogrodów działkowych, budowy schodów terenowych oraz budową 
niewielkiego muru oporowego na nowej granicy pasa drogowego; 

 przebudowę skrzyżowania ul. Żwirowej i Błotnej w zakresie zmiany geometrii oraz budowy  
i przebudowy ciągów pieszych i rowerowych; 

 rozbudowę odcinka ul. Błotnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Żwirową do zjazdu na 
posesję nr 650 w zakresie przebudowy ciągu pieszego, budowy ciągu rowerowego, budowy 
nasypu drogowego i koniecznego zajęcia przyległego terenu i związanym z tym przebudową 
ogrodzenia ogrodów działkowych na nowej granicy pasa drogowego; 

 faktyczna długość wykonanej ścieżki rowerowej wynosi 248 m. 
 
 Zadanie pn.: „Budowa odcinka chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicach: Srebrna  

i Czartoryskiego”. 
Zadanie realizowane i oddane do eksploatacji 2019 r. Zakres inwestycji obejmował budowę ciągu 
pieszo-rowerowego o długości 330 m przy ul. Srebrna i Czartoryskiego. W ramach zadania 
wykonano: ścieżkę pieszo-rowerową o długości 330m, humusowanie, oznakowanie poziome  
i pionowe. 

 

 Zadanie pn.: „Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta – budowa drogi 
pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej, od ul. Towarowej do ul. Waryńskiego”. 

Dokumentacja projektowa została wykonana w 2018r. W 2019r. została podpisana umowa  
z wykonawcą robót budowlanych. W ramach zadania utworzono na odcinku od ronda ks. Piotra 
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Sadownika (dołączenie do istniejącej ścieżki rowerowej) do ul. Waryńskiego ciąg pieszo-rowerowy 
z podziałem na ;  

 ścieżkę rowerową (z betonu asfaltowego) oraz ze względu na istniejące zadrzewienie 
równolegle do ścieżki -chodnik (na dł. 115 m, szer. 2 m)   

 ciąg pieszo-rowerowy na dł. ok 200 m i szer. 3 m z betonu asfaltowego,  
na dł. około 38 m z  kostki brukowej szarej i połączono z istniejącym, częściowo 
przebudowanym chodnikiem, 

Na wysokości zjazdów wykonano krawężniki najazdowe, na wysokości działki budowlanej zjazdy 
Wykonano oznakowanie poziome i pionowe, oraz przesunięcie istniejącego ogrodzenia  
i elementów zagospodarowania placu zabaw. Prace zakończono w czerwcu 2019r. i inwestycja 
została oddana do użytkowania. 
 

 Zadanie pn.: „Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego” 
W 2019 r. zakończona została przebudowa dwóch peronów tramwajowych wraz z modernizacją 
torowiska przy ul. Pomorskiej od Ronda Ofiar Katynia do ul. Zamenhofa. W ramach zamówienia 
usunięto 12 szt. drzew gatunku lipa, wykonano konstrukcję toru klasycznego o długości 
275,53mtp wraz z odwodnieniem torowiska i renowacją istniejącej kanalizacji deszczowej  
o długości 46,1m.  
W trakcie realizacji koniecznym okazało się wykonanie przebudowy torów tramwajowych na 
odcinku przebiegającym wzdłuż północno-wschodniego peronu. W tym zakresie wykonano 
konstrukcję toru klasycznego  o długości 101 mtp wraz z odwodnieniem. W ramach zamówienia 
przebudowane zostały dwa perony tramwajowe o powierzchni 516,31m2 o warstwie ścieralnej  
z kostki betonowej gr.8cm. Perony wyposażono w wiaty modułowe pięciomodułową oraz 
trzymodułową, kosze na śmieci, stojak rowerowy oraz wygrodzenia. Przejścia dla pieszych oraz 
przejazdy rowerowe przez torowisko wykonane zostały z prefabrykowanych płyt gumowych.  
W roku 2019 zaktualizowano projekt dla budowy ścieżek rowerowych w ramach niniejszej 
inwestycji.  
W 2019 r. wsparto infrastrukturę rowerową na długości 1,76 km w ramach dwóch zamówień 
częściowych: „Przebudowa ulicy Roosevelta, al. Ks. Witolda. Andrzejewskiego i Piłsudskiego  
w Gorzowie Wlkp.  w zakresie budowy i przebudowy ścieżek rowerowych” oraz „Przebudowa 
skrzyżowania ul. Roosevelta i ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp.  w zakresie budowy ciągu 
rowerowego”. W ramach zrealizowanych robót powstała ścieżka rowerowa o nawierzchni 
bitumicznej oraz chodnik z kostki betonowej. W ramach zadania przestawiono wiaty 
przystankowe, natomiast na ul. Roosevelta pojawiła się nowa wiata przystankowa wysięgnikowa. 
W trakcie prac przestawiony został słup oświetleniowy przy ul. Roosevelta oraz sygnalizacja 
świetlna przy ul. Kazimierza Wielkiego.  
W 2019 r. zrealizowano również przebudowę peronów tramwajowych na al. 11 Listopada. 
Powyższe zamówienie dotyczyło peronów: „Muza”, „Os. Słoneczne” oraz „Żelazna” w obu 
kierunkach. Perony zostały wykonane z kostki betonowej szarej gr. 8 cm. Perony zostały 
wyposażone w nowe wiaty modułowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz wygrodzenia,  
a teren przyległy został wyrównany oraz obsiany trawą.  

 
Obowiązkowe wyznaczanie terenów pod zadrzewienia przyuliczne było realizowane w 2019 r. poprzez 
nasadzenia przyuliczne drzew i krzewów przy okazji remontów i modernizacji dróg w mieście, które 
zostały opisane w dalszej części sprawozdania, w Programie Ład.6 „Poprawa sprawności 
wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta Gorzowa Wlkp.” 

 
Ład 2. Ukształtowanie śródmiejskiego centrum usługowo-mieszkaniowego nad Wartą 

Program 
Symbol 
Ład 2 

Ukształtowanie śródmiejskiego centrum usługowo-mieszkaniowego 
nad Wartą. 

Działanie 1  Stworzenie sprawnego układu komunikacji obsługującego centrum miasta: 
- przebudowa i optymalizacja układu drogowego centrum miasta 
- optymalizacja transportu zbiorowego 
- utworzenie zespołu deptaków w powiązaniu z ciągami pieszymi 
i rowerowymi w centrum miasta 
- utworzenie ciągu spacerowo rekreacyjnego wzdłuż rzeki Kłodawki 
- budowa kładki pieszej łączącej Stare Miasto z Zawarciem 

Miernik oceny działania 1 Nakłady budżetu miasta na przebudowę układu komunikacyjnego 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 
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Koordynator działania 1 Wydział Dróg i Transportu Publicznego (WDT), Wydział Inwestycji (WIN), 
Wydział Urbanistyki Miasta (WUM), Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK), 

Działanie 2 Odtworzenie znaczenia rzeki Warty w układzie urbanistycznym miasta: 
- odtworzenie portu rzecznego 
- utworzenie Mariny dla jednostek sportowo-turystycznych 
- budowa przystani sportowych 
- rewaloryzacja wiaduktu kolejowego i mostu kolejowego 
- połączenie kanału Ulgi z rzeką Wartą 

Miernik oceny działania 2 Nakłady budżetu miasta 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Kultury Fizycznej (WKF), Wydział Inwestycji (WIN), Wydział 
Urbanistyki Miasta (WUM),  Wydział Geodezji i Katastru (WKG),Wydział 
Administracji Budowlanej (WAB), Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
(WSR), Wydział Gospodarki Nieruchomościami (WGN), 

Działanie 3 Stworzenie wysokiej jakości obszarów przestrzeni publicznej: 
- ukształtowanie bulwarów zielonych nad Wartą w powiązaniu z obszarami 
Natura 2000 
- ukształtowanie panoramy miasta od strony rzeki Warty 
- utworzenie ciągu spacerowo-rekreacyjnego wzdłuż rzeki Kłodawki 
- rewaloryzacja poszczególnych ulic i placów 
- rewaloryzacja i humanizacja  zabudowy centrum 
- poprawa jakości infrastruktury 
- ukształtowanie tras zwiedzania miasta i szlaków turystycznych  

Miernik oceny działania 3 Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych z wyłączeniem terenów pod 
budynkami, powierzchnia zrewitalizowanych budynków 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Wydział Administracji Budowlanej (WAB-pracownia  konserwatora 
zabytków), Wydział Dróg i Transportu Publicznego (WDT), Wydział 
Gospodarki Komunalnej (WGK), Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
(WSR), Wydział Inwestycji (WIN),Wydział Urbanistyki Miasta (WUM),  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami ( WGN), Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej, PEC* 

Działanie 4 Włączenie do centrum terenów położonych na lewym brzegu rzeki Warty: 
- budowa nowego centrum administracyjnego miasta w tym Urzędu Miasta 
- budowa Kładki pieszej łączącej Zawarcie ze Starym Miastem 
- ukształtowanie nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej 

Miernik oceny działania 4 Nakłady budżetu miasta 

Termin realizacji działania 4 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 4 Wydział Inwestycji(WIN), Sekretarz Miasta, Wydział Urbanistyki 
Miasta(WUM),  Wydział Administracji Budowlanej (WAB), Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami (WGN), 

Działanie 5 Stworzenie sieci ogólnodostępnych parkingów 

Miernik oceny działania 5 Liczba nowych miejsc parkingowych 

Termin realizacji działania 5 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 5 Wydział Inwestycji (WIN), Wydział Urbanistyki Miasta (WUM),   

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
Działanie 1 i 3 
Na potrzeby wykonywanej w 2019 r. nowej edycji Studium opracowano:  

 w roku 2018 r. sporządzono Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie uwarunkowań  i kierunków  układu komunikacyjnego, którego 
wytyczne zostały uwzględnione podczas określania kierunków rozwoju w Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania miasta Gorzowa Wlkp. 

 System terenów zielonych w mieście, gdzie wskazano również wytyczne do kształtowania 
ciągłości systemu zieleni, w tym poprzez zachowanie korytarzy zielonych łączących poszczególne 
enklawy zieleni w mieście i poza jego granicami, w tym korytarzy kształtowanych  
z uwzględnieniem lokalizacji ciągów komunikacji (zwłaszcza pieszej i rowerowej);   

 System przestrzeni publicznych, gdzie wskazano również wytyczne do kształtowania przestrzeni 
publicznych wzdłuż rzek – rekomendowanych do zagospodarowywania pod ciągi piesze  
i rowerowe – do uwzględnienia w planach miejscowych oraz w trakcie planowania i realizacji 
lokalnych inwestycji;  

 



50 

 

W uchwalonych w 2019 r. planach miejscowych przedmiotowe działania uwzględniono w: 

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ul. Fryderyka Chopina 
(Uchwała  Nr VII/132/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25.04.2019 r.), 

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską a rzeką 
Wartą (Uchwała Nr VIII/161/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22.05.2019 r.). 

 
W 2019 r. kontynuowano pracę nad MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na zachód 
od ul. Dworcowej (Uchwała Nr LVII/712/2017 Rady Miasta z dn. 18.12.2017 r.) - obszar planu 
miejscowego  przylega do przestrzeni publicznych w obszarze rewitalizacji centrum miasta. 
 
Poniżej opisano działania wykonane w 2019 r., związane z przebudową i optymalizacją układu 
drogowego centrum miasta i utworzeniem zespołu deptaków w powiązaniu z ciągami pieszymi 
i rowerowymi w centrum miasta oraz rewaloryzacją poszczególnych ulic i placów. 
 
Na zlecenie Miasta Gorzowa Wlkp., wykonana została analiza zachowań komunikacyjnych dla  
ul. Wełniany Rynek na odcinku od ul. Sikorskiego do „Studni Czarownic” przy zastosowaniu 
metody prototypowania przestrzeni publicznej poprzez testowanie rzeczywistych zmian w przestrzeni 
publicznej wraz osobami, które codziennie z niej korzystają (mieszkańcami, przedsiębiorcami, 
klientami usług i uczestnikami lokalnego życia społecznego).  
Ponadto w ramach zamówienia wykonano badania przed, w trakcie jak i po wdrożeniu prototypu 
mające na celu monitorować zmiany, które wywołuje. 
Celem powyższego było otrzymanie propozycji właściwego rozwiązania dla sytuowania  
i projektowania małej architektury dla przedmiotowej przestrzeni publicznej. Opracowano raport 
końcowy oraz wykonano koncepcję wraz z wizualizacją w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy  
i badania. Wszystko po to aby zaprojektować optymalne rozwiązanie dla różnorodnych grup 
użytkowników ograniczonej miejskiej przestrzeni, znajdującej się w ścisłym centrum miasta.  
Co istotne, badania  wskazują, że pomimo ogromnej liczby aut - głównie osób tam pracujących, to 
jednak osoby poruszające się pieszo są dominującą grupą użytkowników tego terenu. 
 
Miasto Gorzów Wlkp. ogłosiło przetarg na przebudowę drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego  
i ul. Mieszka I, na 1,5-kilometrowym odcinku od Pocztowej do Roosevelta. W ramach inwestycji 
powstanie miejski deptak. 
Planuje się, że na odcinku od ul. Roosevelta do ul. Borowskiego torowisko będzie przebiegać 
środkiem jezdni. Przy skrzyżowaniach powstaną dodatkowe pasy do skrętu. Przystanki będą miały 
formę antyzatok. Na odcinku od ul. Borowskiego do ul. Wybickiego zaplanowano deptak miejski – bez 
wyniesionych krawężników. Pojawią się także nowe nasadzenia drzew. Na deptaku przewidziano 
torowisko na podbudowie betonowej w technologii podlewu ciągłego. Na pozostałym odcinku 
Chrobrego zaplanowano torowisko na prefabrykowanych żelbetowych płytach. Na moście nad 
Kłodawką zostanie zastosowana konstrukcja typu węgierskiego. Sieć trakcyjna zostanie zawieszona 
na nowych słupach trakcyjno-oświetleniowych. 
 
Poniżej opisano działania wykonane w 2019 r., dotyczące utworzenia  ciągu spacerowo rekreacyjnego 
wzdłuż rzeki Kłodawki, a powiązane z ukształtowaniem tras zwiedzania miasta i szlaków 
turystycznych. 
 
Otwarty został ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Kłodawki - od rzeki Warty do ulicy Mickiewicza. 
W ramach inwestycji powstały m.in. trzy rampy oraz pięć kładek przez rzekę Kłodawkę. 
Zagospodarowano pięć terenów poprzez budowę trzech placów zabaw, siłowni zewnętrznych wraz z 
budową oświetlenia, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe), 
nasadzenie drzew i krzewów. Całość zadania, realizowanego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu 
pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek” kosztowała 12.707.535,41 
PLN, natomiast dofinansowanie 10.741.893,73 PLN w ramach RPO Lubuskie 2020 – ZIT Gorzów 
Wlkp. 
 
Działanie związane z ukształtowaniem bulwarów zielonych nad Wartą w powiązaniu z obszarami 
Natura 2000 oraz ukształtowaniem panoramy miasta od strony rzeki Warty związane były z budową 
ścieżki pieszo-rowerowej nad Wartą, zrealizowaną w 2019 r. w ramach projektu „Szlak Stolic 
EV2/R1”.  
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Działania związane z rewaloryzacją i humanizacją zabudowy centrum dotyczyły przede wszystkim 
prac związanych w budynku po tzw. „Przemysłówce”. W 2019 r. trwały prace rozbiórkowe w 
pomieszczeniach budynku. Modernizacja obejmuje cztery piętra - od czwartego do siódmego. na 
wyższe piętra budynku zostanie przeniesiona część biur Urzędu Miasta - wszystkie działania 
zmierzają do tego, by możliwie zmniejszyć liczbę lokalizacji wydziałów magistratu. 
W dolnej części budynku nową siedzibę znajdzie Miejskie Centrum Kultury. 
 
Do działań związanych z rewaloryzację i humanizacją centrum należą także odbudowa po pożarze 
gorzowskiej Katedry, a także rewitalizacja cmentarza świętokrzyskiego.  
Istotna jest również rewitalizacja gorzowskich kamienic w ramach projektu „Mieszkać lepiej”.  
Powyższe działania opisane zostały w dalszej części sprawozdania, w Programie Ład. 3 
„Rewitalizacja historycznej zabudowy miasta”.  
 
Inwestycje związane z optymalizacją transportu zbiorowego zostały opisane również w dalszej części 
sprawozdania, w Programie Ład.7 „Rozwój publicznej komunikacji miejskiej”. 
 
Działanie 2 
W 2019 r. trwały prace nad nową edycją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Podczas prac nad określaniem kierunków rozwoju i sposobów zagospodarowania 
przestrzennego Miasta, brano pod uwagę m.in. takie czynniki jak: istniejący sposób zainwestowania, 
zidentyfikowane potrzeby inwestycyjne, odtworzenie znaczenia rzeki Warty w układzie urbanistycznym 
miasta; wskazano m.in. na możliwość lokalizacji portu przy rzece Warcie, wskazano wytyczne do 
kształtowania przestrzeni publicznych wzdłuż rzek (rekomendowanych do zagospodarowywania pod 
ciągi piesze i rowerowe) - do uwzględnienia w planach miejscowych oraz w trakcie planowania  
i realizacji lokalnych inwestycji. 
 
W 2019 r. na zlecenie Miasta Gorzowa Wlkp. wykonano „Analizę programowo-przestrzenną 
dotyczącą planu budowy centrum logistycznego wraz z terminalem przeładunkowym  
w Gorzowie Wlkp. jako centrum rdzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. 
wraz z analizą potencjału rynku oraz analizą finansową”. Dokument został dofinansowany  
z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 
 
Analiza programowo – przestrzenna uwzględnia bardzo istotny aspekt możliwości wykorzystania 
potencjału rzeki Warty w kontekście rozwoju gospodarczego regionu.  
Gorzów Wlkp., dzięki bliskości granicy oraz położeniu na szlaku Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70, 
jest idealnym miejscem do lokalizacji centrum logistycznego wraz z terminalem przeładunkowym.  
 
Gorzów Wlkp., ze względu na swój potencjał gospodarczy i uwarunkowania geograficzne, spełnia 
warunki do budowy centrum logistycznego wraz z terminalem przeładunkowym. Inwestycja może 
stanowić silną platformę dla rozwoju gospodarczego miasta i regionu. 
 
Realizacja powyższego przedsięwzięcia pozwoli sprostać wyzwaniom, w obliczu których stoi region. 
Zapotrzebowanie na transport oraz ograniczone możliwości w zakresie ciągłego podnoszenia 
przepustowości infrastruktury transportu lądowego warunkują konieczność zapewnienia alternatywy, 
którą może być właśnie transport wodny śródlądowy. 
 
Działanie 4 
Przystąpiono do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego pomiędzy rzeką Wartą, ulicą Grobla i ulicą Zieloną;  
 
W opracowywanym w 2019 r. Studium uwzględniano wytyczne „Opracowania komunikacyjnego” oraz 
w ramach konsultacji projektu Studium analizowano (w tym na konsultacjach eksperckich) m.in. 
rozwiązania dotyczące nowych przepraw komunikacyjnych (kołowych/ pieszych) przez rzekę Wartę. 
 
Działanie 5 
Wydział Urbanistyki i Architektury podaje, że w opracowywanym w 2019 roku Studium uwzględniano 
wytyczne „Opracowania komunikacyjnego” w tym dotyczące lokalizacji parkingów ogólnodostępnych: 
buforowych dla centrum miasta, lokalizowanych przy głównych wjazdach do miasta – na potrzeby 
transportu samochodami ciężarowymi, parkingów park and ride;    
 



52 

 

Ponadto w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Fryderyka Chopina 
dopuszczono lokalizacje podziemnego parkingu pod głównym placem w obszarze układu 
urbanistyczno-architektonicznego dawnych koszar. 
 
Wydział Inwestycji podaje, że w 2019 r. w ramach zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych przy  
ul. Kazimierza Wielkiego 77-89 i Bohaterów Westerplatte 2”, wykonanych zostało 11 miejsc 
parkingowych. 
 
Więcej informacji o budowie nowych miejsc parkingowych przy okazji remontów dróg, zostało opisane 
w dalszej części sprawozdania, w Programie Ład.7 „Rozwój publicznej komunikacji miejskiej”. 

 
Ład 3. Rewitalizacja historycznej zabudowy miasta 

Program 
Symbol 
Ład 3 

Rewitalizacja historycznej zabudowy miasta 

 
 
 
Działanie 1  

Powstrzymanie degradacji zasobów mieszkaniowych i użytkowych oraz 
zmiana substandardu zamieszkania  
- zidentyfikowanie zagrożeń technicznych wymagających pilnej interwencji 
- bieżące prace remontowe i konserwacyjne 
- rozpoznanie kompleksowe w zakresie zagrożeń technicznych, użytkowych 
i przestrzennych 

Miernik oceny działania 1 Ankiety określające potrzeby i oczekiwania 
Ankiety określające poziom zadowolenia z realizacji przedsięwzięcia (od 
rozpoznania do realizacji) 
Sprawozdania z realizacji etapów prac 
Sprawozdania finansowe 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Pracownia Miejskiego Konserwatora Zabytków 

 
Działanie 2 

Identyfikacja gospodarcza i społeczna 
- zdefiniowanie funkcji i przeznaczenia terenów oraz identyfikacja odbiorcy, 
użytkownika , uczestnika i mieszkańca 

Miernik oceny działania 2 Ankiety określające potrzeby i oczekiwania 
Ankiety określające poziom zadowolenia z realizacji przedsięwzięcia (od 
rozpoznania do realizacji ) 
Sprawozdania z realizacji etapów prac 
Sprawozdania finansowe 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Pracownia Miejskiego Konserwatora Zabytków 

 
 
Działanie 3 

Zmiana substandardu mieszkaniowego - poprawa warunków zamieszkania 
i obsługi 
-określenie uczestników grup mieszkańców lub grup interesu 
w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych 
-rozpoznanie potrzeb, oczekiwań i określenie obszarów terytorialnych 
- przygotowanie i opracowanie planów i projektów zgodnie z zasadą „nic 
o nas bez nas” wraz z określeniem form i zasad finansowania 

Miernik oceny działania 3 Ankiety określające potrzeby i oczekiwania 
Ankiety określające poziom zadowolenia z realizacji przedsięwzięcia (od 
rozpoznania do realizacji ) 
Sprawozdania z realizacji etapów prac 
Sprawozdania finansowe 
Liczba powstałych mieszkań i podmiotów gospodarczych  

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Pracownia Miejskiego Konserwatora Zabytków 

Działanie 4  Przywrócenie rangi należnej śródmiejskiemu historycznemu obszarowi 
miasta 
- kształtowanie wizerunku rewitalizacji obszarów i przejrzysta informacja 
- konsekwentna realizacja poszczególnych etapów rewitalizacji 

Miernik oceny działania 4 Ankiety określające potrzeby i oczekiwania 
Ankiety określające poziom zadowolenia z realizacji przedsięwzięcia (od 
rozpoznania do realizacji) 
Sprawozdania z realizacji etapów prac 
Sprawozdania finansowe 

Termin realizacji działania 4 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 4 Pracownia Miejskiego Konserwatora Zabytków 
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W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
W 2019 r. Miejski Konserwator Zabytków w Gorzowie Wlkp. wydał 116 decyzji zezwalających na 

prowadzenie działań przy zabytkach w zakresie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2067 z zm.).  

 

Inwestycje objęte ww. decyzjami obejmowały m.in.: remonty dachów, wymiany reklam, remonty 

elewacji, wymiany okien, remonty strychów, docieplenia, wymiany witryn, wymiany pokrycia 

dachowego, montaż reklam, wymiany okien i drzwi, wycinki drzew, remonty fontann, remonty 

budynków, budowy instalacji  gazu, prace konserwatorskie, docieplenia, instalacje CO, przebudowy 

lokali, remonty balkonów, montaż daszków, remonty wnętrz gospodarczych, rozbiórki budynków 

gospodarczych, badania konserwatorskie, zagospodarowanie terenu, nadbudowy budynków, montaż 

kominów, cięcia pielęgnacyjne, montaż anten satelitarnych, rozbiórki garaży, wykonanie drzwi 

ewakuacyjnych, remonty klatek schodowych. 

W 2018 r. w porównaniu z 2019 r. wydano mniej decyzji o 19 szt. (łącznie w 2018 r. wydano 97 

decyzji). 

W 2019 r. w drodze postanowień – 101 szt., Miejski Konserwator Zabytków uzgodnił decyzje  

o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie art. 53 

ust. 4 pkt 2 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze zm.) oraz uzgodnił zamierzenia budowlane w zakresie 

art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze 

zm.). 

 

Postanowienia dotyczyły: przebudowy lub budowy instalacji gazowych, warunków zabudowy, 

przebudowy korytarzy, remontów, dociepleń ścian, budowy transformatorów, witryn, ociepleń 

budynków i kolorystyki elewacji, budowy złączy kablowych, zmian sposobu użytkowania, przebudowy, 

rozbudowy, w tym przebudowy poddaszy, budowy balkonów, rozbudowy strychów, przebudowy 

otworów okiennych, dociepleń ścian szczytowych, czy też samych budynków, wentylacji. 

W 2018 r. w porównaniu z 2019 r. wydano więcej decyzji w drodze postanowień o 12 szt. (łącznie  

w 2018 r. wydano 113 decyzji). 

 

W 2019 r. Miejski Konserwator Zabytków realizował zadanie związane z „Dofinansowaniem na 
prowadzenie prac konserwatorskich, renowatorskich i robót budowlanych przy zabytkach”. 
 
Poniżej znajdują się wysokości dotacji udzielonych w 2019 r. z budżetu Miasta na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. 
 dotacja udzielona Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Juliusza Słowackiego 4 w Gorzowie Wlkp. 

na remont elewacji frontowej kamienicy w kwocie: 97.000,00 PLN, 
 dotacja udzielona Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 80 w Gorzowie 

Wlkp. na remont elewacji frontowej kamienicy w kwocie: 43.000,00 PLN. 
Prace zostały zrealizowane i dotacje zostały rozliczone. 
 
W 2019 r. Miasto Gorzów Wlkp. realizowało projekt pn.: „Mieszkać Lepiej” – przedsięwzięcie 
rewitalizacyjne w „Gminnym Programie Rewitalizacji Gorzów 2025 +”, który w marcu 2018 r. uzyskał 
dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  
Przedmiotem inwestycji jest realizacja prac remontowo-budowlanych dotycząca ponad 30 budynków 
oraz ich bezpośredniego otoczenia, w szczególności podwórek. Głównym celem projektu jest 
zmniejszenie zagrożenia ubóstwa (szeroko rozumiane ubóstwo uwzględniające sferę społeczną, 
kulturalną, rekreacyjną, turystyczną) na obszarach zdegradowanych oraz poprawa i wzmocnienie 
więzi sąsiedzkich podczas remontów przestrzeni wspólnych.  
Wartość projektu 6.487.132,30 PLN, dofinansowanie 2.814.064,14 PLN. 
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We wrześniu 2019 r. projekt pt.: „Obiekty sakralne dolnej Warty”, stworzony przez diecezję 
zielonogórsko-gorzowską, dotyczący gorzowskiej katedry oraz kościołów w gminach: Bogdaniec, 
Deszczno, Santok i Lubiszyn, a także cmentarza świętokrzyskiego w Gorzowie Wlkp., uzyskał  
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w wysokości 17 mln PLN. 
Na terenie Gorzowa Wlkp., pieniądze przeznaczone zostaną na prace remontowe w gorzowskiej 
katedrze oraz na rewitalizację cmentarza świętokrzyskiego. 
Miasto Gorzów Wlkp. zadeklarowało, że budżecie miasta na 2020 r. uwzględni kwotę ok. 2 mln PLN 
na wkład własny do gorzowskich inwestycji. 
Wartość całego projektu to 20 mln PLN. Jego głównym celem jest poprawa warunków technicznych 
27 zabytkowych obiektów sakralnych. Prace remontowo-konserwatorskie będą prowadzone  
w miejscowościach: Stanowice, Podjenin, Jenin, Bolmin, Ciecierzyce, Borek, Deszczno, Ulim, 
Marwice, Lubno, Tarnów, Lipki Wielkie, Czechów, Wawrów, Janczewo. 
Przewidywany termin inwestycji wyznaczono na 15 grudnia 2022 r. 
 

Ład 4. Utworzenie miejskiego systemu komunikacji przestrzennej 

Program 
Symbol 
Ład 4 

Utworzenie miejskiego systemu informacji przestrzennej 

Działanie 1  Utworzenie bazy metadanych dla Gorzowa Wlkp. 

Miernik oceny działania 1 Liczba zgłoszonych zbiorów danych 

Termin realizacji działania 1 Do 2013 

Koordynator działania 1 Wydział Geodezji i Katastru (WKG), Wydział Informatyki (INF) 

Działanie 2 Utworzenie właściwej struktury organizacyjnej 

Miernik oceny działania 2 Liczba zbiorów danych włączonych do systemu. 

Termin realizacji działania 2 Do 2016 

Koordynator działania 2 Wydział Geodezji i Katastru (WKG), Wydział Informatyki (INF), Sekretarz 
Miasta, Wydziały merytoryczne 

Działanie 3 Uzbrojenie techniczne do przetwarzania i udostępniania danych 

Miernik oceny działania 3 Liczba udostępnionych zbiorów danych. 

Termin realizacji działania 3 Do 2016 

Koordynator działania 3 Wydział Geodezji i Katastru (WKG), Wydział Informatyki (INF), Sekretarz 
Miasta 

Działanie 4 Prowadzenie miejskiego geoportalu 

Miernik oceny działania 4 Ilość wejść do systemu, ilość korzystających z systemu, 
Czas uzyskania dostępu do informacji, 
Sporządzanie corocznych analiz podejmowanych działań. 

Termin realizacji działania 4 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 4 Wydział Geodezji i Katastru (WKG), Wydział Informatyki (INF) 

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
Działanie 1 
Metadane dotyczące ewidencji gruntów i budynków, za które odpowiedzialny jest Wydział Geodezji  
i Katastru, zostały utworzone i są uaktualniane w razie potrzeby. 
 
Działanie 2 
Wydział Geodezji i Katastru  podaje, że w  2019 r. utworzono następujące zbiory danych: 

 wnioski do budżetu obywatelskiego (za rok 2019), 

 oferty inwestycyjne i inwestycje zrealizowane (za rok 2019), 

 MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (za rok 2019), 

 Aktualizacja danych ludnościowych służących do wyznaczenia aglomeracji wodno-ściekowej 

 Ortofotomapa wykonana w kwietniu 2019 r. 

 Zdjęcia ukośne wykonane w kwietniu 2019 r. 

 Dane lotniczego skaningu laserowego (LIDAR) wykonane w 2019 roku. 
 
Działanie 3 
W  2019 r. trwały prace nad rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej dla miasta Gorzów 
Wielkopolski, realizowane w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych.” 
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Ponadto w 2019 r. Wydział Geodezji i Katastru uruchomił portal ze zdjęciami ukośnymi, nową 
ortofotomapą oraz modelem 3D. 
Zbiory danych przestrzennych udostępnione przez geoportal miasta Gorzowa Wielkopolskiego   
w 2019 r. to: 

1. Granica miasta. 
2. Granice obrębów ewidencyjnych. 
3. Działki ewidencyjne. 
4. Grunty miejskie. 
5. Kontury klasyfikacyjne. 
6. Budynki. 
7. Adresy. 
8. Osnowy. 
9. Ortofotomapy z lat 2008, 2011, 2017 i 2019. 
10. Numeryczny model terenu (NMT). 
11. Spadki terenu. 
12. Oferty inwestycyjne. 
13. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w tym rysunki, 

przeznaczenie terenu). 
14. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
15. Plany archiwalne. 
16. Rejestr zabytków. 
17. Gminna ewidencja zabytków. 
18. Rewitalizacja. 
19. Budżet obywatelski 2018. 
20. Placówki edukacyjne. 
21. Ochrona przyrody. 
22. Tereny podlegające ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
23. Tereny predysponowane do występowania ruchów masowych - na 

podstawie danych pochodzących z Państwowego Instytutu Geologicznego. 
24. Mapa akustyczna (archiwalna). 
25. Drogi rowerowe. 
26. Mapa topograficzna w skali 1: 25 000 z lat 1927 – 1934. 
27. Plan miasta Gorzów Wielkopolski. 
28. Informacje o właścicielu i władającym działki, budynku i lokalu (tryb 

chroniony). 
29. Pełne informacje o działce, budynku, lokalu (tryb chroniony). 
30. Uzbrojenie (tryb chroniony). 
31. Rzeźba (tryb chroniony). 
32. Uzgodnienia ZUDP (tryb chroniony). 
33. Zagospodarowanie (tryb chroniony). 

 
Działanie 4 
Wydział Geodezji i Katastru podaje  następujące informacje za 2019 r.:  
Ilość wejść do systemu(odsłony): 70136; 
Ilość korzystających z systemu: 13722; 
Czas uzyskania dostępu do informacji: brak danych. 
Analiza podejmowanych działań sporządzana jest na bieżąco, w celu weryfikacji zgodności 
udostępnianych danych ze zmieniającymi się podstawami prawnymi. 
 

Ład 5. Zapewnienie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego i dostępu do 
nowoczesnych mediów elektronicznych 

Program 
Symbol 
Ład 5 

Zapewnienie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego i dostępu 
do nowoczesnych mediów elektronicznych 

Działanie 1  Budowa, rozbudowa miejskiej sieci światłowodowej 

Miernik oceny działania 1 Ilość węzłów sieci światłowodowej.  
Ilość km sieci światłowodowej. 

Termin realizacji działania 1 Do 2015 

Koordynator działania 1 Wydział Informatyki 

Działanie 2 Dostawa komercyjnych usług szerokopasmowych 
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Miernik oceny działania 2 Badanie poziomu cen usług elektronicznych. 
Ankiety badające poziom zadowolenia.  
Cykliczne badania opinii publicznej. 
Ilość gospodarstw korzystających z usług sieci szerokopasmowych. 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Informatyki 

Działanie 3 Budowa sieci bezprzewodowej opartej na technologii Wi-Max 

Miernik oceny działania 3 Współczynnik obszarowy i ludnościowy pokrycia usługami sieciowymi  
terenów miasta. 

Termin realizacji działania 3 Do 2013 

Koordynator działania 3 Wydział Informatyki 

 W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
Działanie 1, 2 

W 2019 r. nie przeprowadzano prac w zakresie budowy i rozbudowy miejskiej sieci światłowodowej 
oraz  dostawy komercyjnych usług szerokopasmowych. 
 
Działanie 3 
W 2019 r. powstała sieć "HotSpotUM" oferująca bezpłatny, publiczny dostęp do Internetu w siedzibie 
Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ulicy Sikorskiego 3-4. 
 

Ład 6. Poprawa sprawności wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta Gorzowa 
Wlkp. 

Program 
Symbol 
Ład 6 

Poprawa sprawności wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta 
Gorzowa Wlkp. 

Działanie 1 Budowa, przebudowa i remont układu komunikacyjnego miasta Gorzowa 
w celu jego usprawnienia, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu 
pojazdów oraz pieszych. 

Miernik oceny działania 1 Analiza wykonania budżetu, 
Ocena stanu technicznego dróg na terenie miasta. 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Dróg i Transportu Publicznego, Wydział Inwestycji 

Działanie 2 Wprowadzenie systemu sterowania ruchem pojazdów na głównych ciągach 

komunikacyjnych miasta optymalizującego ruch międzydzielnicowy 

Miernik oceny działania 2 Badania natężenia ruchu pojazdów na wyznaczonych ulicach. 
Analiza wykonania budżetu. 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Dróg i Transportu Publicznego 

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
Działanie 1 
 
W 2019 r. Wydział Inwestycji, a także Wydział Dróg realizował następujące inwestycje drogowe 
 W ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Śląskiej” wykonano prace obejmujące: 

 przebudowę konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem warstwy wiążącej na odcinku od ul. Wał 
Poprzeczny do ul. Kwiatowej,  

 prace brukarskie związane z wykonaniem chodników na odcinku od ul. Wał Poprzeczny do  
ul. Budowlanych, 

 budowę parkingu w okolicy szkoły odzieżowej, 

 wykonanie nawierzchni betonowej na pętli autobusowej,  

 wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od pętli autobusowej do ul. Waryńskiego, 

 budowę oświetlenia na odcinku od ul. Wał Poprzeczny do ul. Kwiatowej wraz z likwidacją 
starego oświetlenia, 

 budowa kanalizacji deszczowej na całej długości inwestycji, 

 przebudowę wodociągu na całej długości inwestycji (w zakresie PWiK), 

 likwidację kolizji sieci i urządzeń. 
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 W ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej”: 

 od skrzyżowaniu z ul. Dobrą do Al. 11 Listopada zostały zakończone prace w jezdni - ruch 
odbywał się dwukierunkowo, 

 rozpoczęto prace wykończeniowe - zieleń, prace brukarskie, oznakowanie stałej organizacji 
ruchu, 

 rozpoczęto prace na odcinku od ul. Dobrej do węzła S3 - prace rozbiórkowe, wykonanie 
podbudowy oraz kanalizacji deszczowej; odcinki zakończone do warstwy wiążącej 
udostępniono dla ruchu lokalnego, wykonywano roboty wykończeniowe i brukarskie; 
wstrzymano roboty budowlane przy kościele w związku z odkryciem pochówków, 

 wykonano obiekt mostowy w stanie surowym – zabetonowano ustrój nośny, 

 wykonano również mury oporowe dla ścieżki rowerowej przy Zatorzu oraz przy mleczarni, 

 rozpoczęto wykonanie murów oporowych w technologii gruntu zbrojonego na ul. Żeglarskiej, 

 na jezdni południowej ul. Kostrzyńskiej po odkryciu rur, stwierdzono zły stan rur kanalizacji 
sanitarnej i wodociągu należących do PWiK. W związku z powyższym wystąpiła konieczność 
wymiany tych sieci, 

 prace torowe tj. wykonanie nowego torowiska tramwajowego zostały ukończone - uzyskano 
pozwolenie na użytkowanie.  

 
 W ramach zadania pn.: „Modernizacja wschodniego wylotu drogi nr 22 w Gorzowie Wlkp. na 

odcinku od Ronda Sybiraków do granic miasta”: 

 wykonano aktualizację Analizy Kosztów i Korzyści oraz wykonano dokumentację projektową,  

 uzyskano decyzję ZRID na ul. Łukasińskiego,  

 rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej i uzyskiwanie niezbędnych decyzji na  
ul. Walczaka i ul. Zawackiej. 

 
 W ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska i ul. 

Szczecińska na odcinku od Ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej”: zadanie zostało 
podzielone na 2 części:  

 w ramach odcinka nr 1, obejmującego ul. Szczecińską od węzła S3 do ul. Mosiężnej, przed 
przystąpieniem do robót budowlanych sprawdzono drzewa przeznaczone do wycinki pod 
kątem występowania gatunków chronionych. Zakres zadania na odcinku o dł. 582 m 
obejmował: przebudowę jezdni ul. Szczecińskiej oraz skrzyżowanie z ul. Mosiężną 
z wydzielonym lewoskrętem dla pojazdów skręcających z drogi wojewódzkiej (od strony 
miasta), przebudowę zjazdów indywidualnych na posesje przyległe, budowę i przebudowę 
ciągów pieszych oraz rowerowych, budowę i przebudowę zatok autobusowych, budowę 
odcinka kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem do istniejącego kolektora wód 
deszczowych w ul. Mosiężnej, wykonanie oświetlenia drogowego wraz z aktywnym przejściem 
dla pieszych, a także dokonanie nasadzeń zastępczych za wycięte drzewa. Ta część zadania 
została zakończona 31.10.19 r., 

 w ramach odcinka nr 2, obejmującego zakres od ul. Chorwackiej do węzła S3, (o długości 
1995,9 m) zaplanowano rozbudowę drogi jednojezdniowej do dwujezdniowej o czterech 
pasach ruchu (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku). Jezdnie te zostaną od siebie 
oddzielone nieutwardzonym pasem rozdziału. W ciągu rozbudowy zaprojektowano dwa 
skrzyżowania skanalizowane typu rondo na przecięciach osi drogi wojewódzkiej z istniejącymi 
drogami publicznymi tj. ul. Dobrą i ul. Mironicką oraz planowaną w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego drogą gminną do obsługi terenów przyległych (ul. 
Berlińska). Dodatkowo wybudowane zostaną odcinki piesze oraz ciągi rowerowe 
dwukierunkowe wzdłuż rozbudowywanej ul. Myśliborskiej i budowanych odcinków wlotowych 
ulic bocznych, a także droga pieszo-rowerowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Dobrą do 
skrzyżowania z ul. Berlińską. Prace obejmą także budowę zatok autobusowych, zjazdów na 
posesje, kanalizacji deszczowej, otwartego zbiornika retencyjnego wód opadowych  
w obszarze skrzyżowania ul. Szczecińska/ Myśliborska i Dobra/Mironicka, oświetlenia 
drogowego a także przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, usunięcie kolidujących 
drzew i krzewów z dokonaniem nasadzeń zastępczych. 

 
 W ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. K. Wielkiego” na odcinku od Pałacu Ślubów do pętli 

tramwajowej (długość 998 m) wraz z przebudową 200 m odcinka torowiska między  
ul. Chodkiewicza a ul. Okrzei oraz przejazdów przez torowisko i 6 peronów: 
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 wykonano przegląd ornitologiczny oraz wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze, 

 przebudowano drogę wspomagającą, 

 przebudowano skrzyżowania z ulicami Chodkiewicza, Okrzei, Żwirki i Wigury, Kilińskiego, 
Kukuczki, Żółkiewskiego a skrzyżowanie z ulicą Czarnieckiego zostało wykonane w formie 
ronda, 

 wykonano również docelową organizację ruchu,   

 wymieniona została  kanalizacja deszczowa.  

 
 W ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Spichrzowej od ul. Składowej do ul. Teatralnej”: 
w 2019 r. nie poniesiono wydatków, planowane jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej  
nr 2551F klasy L na odcinku od ulicy Składowej do Mostu Staromiejskiego tj. ok. 450mb wraz  
z przebudową oświetlenia oraz przebudową kanalizacji deszczowej. Planowana realizacja w 2020r. 
 
 W ramach zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Staszica 1-3” zakres przebudowy 

obejmował odcinek o dł. ok. 100m wzdłuż budynku mieszkalnego Staszica 1-3 oraz plac 
manewrowy na zakończeniu przedmiotowego odcinka. Zakres robót obejmował: 

 wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej,  

 wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy,  

 wymianę krawężników betonowych,  

 przełożenie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych i kostki betonowej wykonanie warstwy 
ścieralnej, 

 zadanie zostało zakończone i oddane do eksploatacji. 
 
 W ramach zadania pn.: „Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-

112”: 

 wykonano wycinkę drzew, 

 w wyniku zapytania ofertowego nie udało się wybrać wykonawcy robót budowlanych, stąd 
zadanie to zostanie zlecone do wykonania w 2020r. 

 
 Zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Sulęcińskiej” podzielono na dwa etapy: 

 przebudowa ul. Sulęcińskiej  na odcinku o długości o długości około 1,3 km (od przecięcia  
z Kanałem Różkowieckim do skrzyżowania z ul. Zuchów), która została zakończona  
i odebrana w marcu 2019r.,  

 przebudowa mostku nad kanałem Różkowieckim  wraz z jezdnią ul. Sulęcińskiej na odcinku 
o długości ok. 40m, która została zakończona i odebrana w grudniu 2019r.  

 w ramach całego zadania przebudowywano ul. Sulęcińską na odcinku o długości 1340 m od 
mostku nad Kanałem Różkowieckim do skrzyżowania z ul. Zuchów oraz przebudowano 
istniejący mostek. 
Szczegóły zadania: 

 przebudowano całą konstrukcję jezdni wraz z nawierzchnią na odcinku o długości około 1,340 
km,  

 przebudowano istniejący mostek nad kanałem Różkowieckim, 

 przebudowano skrzyżowania zwykłe z innymi drogami publicznymi tj. ul. Osadniczą,  
ul. Niwicką, ul. Willową, ul. Junacką i ul. Zuchów oraz zjazdu publicznego na drogę 
wewnętrzną ul. Ludowa, 

 wybudowano ciągi piesze wzdłuż przebudowywanego odcinka ul. Sulęcińskiej, 

 przebudowano zjazdy publiczne i indywidualne na posesje przyległe, 

 wybudowano elementy spowolnienia ruchu w postaci wyniesionych skrzyżowań  
3 szt.(skrzyżowanie z  ul. Osadniczą, skrzyżowanie z ul. Willową i Junacką, skrzyżowanie z ul. 
Zuchów), 

 wybudowano odcinki kanalizacji deszczowej usytuowanej w pasie drogowym  
ul. Sulęcińskiej wraz z budową wpustów ulicznych i przy kanalików oraz budową wylotów do 
istniejących rowów chłonnych oraz rowu melioracji szczegółowej nr R-De-1, 

 wybudowano przepust w ciągu rowu melioracji szczegółowej nr R-De-1, 

 przebudowano istniejący przepust drogowy pod koroną ul. Sulęcińskiej w ciągu rowu 
melioracji szczegółowej nr R-De-1,   

 przebudowano kolidujące sieci uzbrojenia terenu, w szczególności wodociąg, sieć 
energetyczna Enea, 
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 wykonano oznakowanie pionowe i poziome. 

 
 W ramach zadania pn. „Przebudowa chodników przy ul. Hubala”: 

 przebudowane zostały obustronnie chodniki wzdłuż ul. Hubala o całkowitej długości ok. 500 m 
(ok. 1000 m

2
), 

 wymieniona została nawierzchnia, płyty chodnikowe zamieniono na kostkę typu polbruk,  

 inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania. 

 
 W ramach zadania pn. „Przebudowa drogi na Placu Słonecznym" wykonano frezowanie 

nawierzchni i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz budowę czterech miejsc 
parkingowych. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.  

 
 W ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Tkackiej” wykonano wymianę nawierzchni na kostkę 

betonową na odcinku o długości około 240m (zakończonym placem manewrowym) oraz 
kanalizację deszczową z podłączeniem do istniejącej sieci. Zadanie zostało zakończone i oddane 
do użytkowania.  

 
 W ramach zadania pn. „Budowa chodnika na ścieżce łączącej ul. Ikara z ul. Sportową oraz 

przebudowa schodów przy ul. Ikara” wykonano budowę chodnika na dł. ok. 120 m oraz 
przebudowę schodów. W szczególności zakres wykonanych robót obejmował roboty rozbiórkowe, 
wykonanie podbudowy, chodnika oraz schodów z kostki betonowej, krawężników i obrzeży, ścieku 
z elementów betonowych oraz balustrady przy schodach. Zadanie zostało zakończone i oddane 
do użytkowania.  

 
 W ramach zadania pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Popławskiego” o długości 115 m, 

wykonano: 

 roboty rozbiórkowe, 

 warstwę wzmacniającą podłoże, 

 roboty brukarskie,  

 roboty wykończeniowe (humusowanie), 

 zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.  

 
 W ramach zadania pn. „Budowa ul. Sosnowej” wykonano konstrukcję jezdni wraz ze 

skrzyżowaniem z ul. Wyszyńskiego, pobocza, rowów odwadniający oraz teren do rozsączania 
powierzchniowego wód opadowych. Długość drogi: 300 m. W ramach zadania wykonano także 
oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono w terminie i oddane do eksploatacji.  

 
 W ramach zadania pn. „Budowa odcinka ul. Ułanów” wykonano:  

 kanalizację deszczową, 

 jezdnię z betonowej kostki brukowej o długości 82,5m 

 chodnik, 

 humusowanie, 

 oznakowanie pionowe. 
Zadanie zakończono i oddano do eksploatacji.  
 

 W ramach zadania pn. „Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Kiemliczów wraz  
z wykonaniem odwodnienia” – w 2019 r. wykonano dokumentację projektową. Zadanie dotyczy 
wykonania odwodnienia i nawierzchni ulicy. Ze względów techniczno-ekonomicznych realizacja 
robót budowlanych  została połączona z Kontraktem II - ”Budowa systemu kanalizacji deszczowej 
w rejonie ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp.”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
„Zagospodarowania wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp”. Zadanie to również 
przewiduje budowę kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nawierzchni ulic sąsiadujących z 
ul. Kiemliczów, tj. Żwirowej, Bazaltowej, Świerkowej i Owocowej. Realizacja robót planowana jest 
w latach 2020 – 2021. 

 
 W ramach zadania dotyczącego przebudowy ulic Granicznej (340 m) i Wylotowej (ponad 2 km) 

położono nową nawierzchnię, wykonano pobocza.  
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 W ramach zadania dotyczącego przebudowy ul. Piłsudskiego położono nową nawierzchnię na 
ulicę i zatokę postojową dla taksówek, powstał nowy chodnik. Przebudowa ul. Piłsudskiego objęła 
ok. 410 m, odcinek od skrzyżowania z Al. Ks. Andrzejewskiego do ul. Walczaka. Wykonane 
zostało również nowe przejścia dla pieszych z azylem na wysokości alejki prowadzącej do 
fontanny w Parku Kopernika. Inwestycja kosztowała ponad 1 mln PLN. 

 
Działanie 2 
W 2019 r. nie prowadzono badań natężenia ruchu pojazdów na wyznaczonych ulicach.  
 

Ład 7. Rozwój publicznej komunikacji miejskiej 

Program  
Symbol 
Ład 7 

Rozwój publicznej komunikacji miejskiej 

Działanie 1 Modernizacja taboru autobusowego 

Miernik oceny działania 1 Liczba zakupionych autobusów 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Dróg i Transportu Publicznego 

Działanie 2 Modernizacja taboru tramwajowego 

Miernik oceny działania 2 Liczba zakupionych tramwajów 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe od 2011 r. 

Koordynator działania 2 Wydział Dróg i Transportu Publicznego 

Działanie 3 Modernizacja infrastruktury komunikacji miejskiej 

Miernik oceny działania 3 Liczba zakupionych wiat przystankowych. 
Liczba zmodernizowanych peronów i zatok autobusowych oraz peronów 
tramwajowych. 
Liczba przystanków wyposażonych w system informacji pasażerskiej. 
Liczba wybudowanych i zmodernizowanych pętli i dworców autobusowych. 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Wydział Dróg i Transportu Publicznego 

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
Działanie 1  
Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. podaje, że w 2019 r. uzyskał 
dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości ok. 21 
mln PLN na zakup 8 autobusów elektrycznych, w ramach projektu pn. „Zakup nowych autobusów 
elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp. ”. Całkowita 
wartość projektu wynosi ok. 31 mln PLN. 
 
Oprócz zakupu autobusów, w ramach projektu przewidziano także budowę, zakup i instalację stałych 
elementów infrastruktury technicznej oraz wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii 
autobusów zakupionych w ramach projektu – 3 stacje ładowania na pętlach autobusowych (Śląska, 
Marcinkowskiego, Dekerta – Szpital) oraz 4 podwójne stacje ładowania na terenie zajezdni MZK. 
 
Autobusy elektryczne zastąpią część taboru pojazdów autobusowych napędzanych olejem 
napędowym. Są to linie autobusowe: nr 124 – 4 autobusy elektryczne z 6 obsługujących tę linię, 125 – 
3 autobusy elektryczne (wymiana całego taboru) oraz 126 – 1 autobus elektryczny z 6 obsługujących 
tę linię. Pozostałe autobusy na liniach będą pojazdami spełniającymi normę emisji EURO VI. 
 
Działanie 2 
W 2019 r. w dalszym ciągu realizowany był przez MZK projekt pn.: „System zrównoważonego 
transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna”, w ramach 
którego zakupiono 14 nowych tramwajów niskopodłogowych „Twist”. Produkcji wagonów podjęła 
się firma z Bydgoszczy PESA S.A. W kwietniu 2019 r. nastąpiła dostawa pierwszego tramwaju 
PESA Twist 2015N do Gorzowa Wlkp. W ramach projektu zaplanowana jest także modernizacja hali 
tramwajowej i stacji obsługi, system monitoringu torów odstawczych. 
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Działanie 3 
Zgodne z danymi z Wydziału Dróg w 2019 r.: 

 liczba zmodernizowanych peronów i zatok autobusowych oraz peronów tramwajowych : 4 szt., 
– remont zatok autobusowych: ul. Piłsudskiego przystanek „Rondo Górczyńskie” kierunek centrum 
miasta,  
– remont peronów autobusowych: 
ul. Walczaka przystanek na pętli tramwajowej Silwana dla wysiadających, 
ul. Czartoryskiego przystanek w kierunku centrum miasta, 
ul. Czartoryskiego przystanek w kierunku Szpitala Wojewódzkiego, 
– ilość naprawionych wiat przystankowych: 49 szt. 

 
Ponadto działania związane z modernizacją infrastruktury komunikacji miejskiej uwzględnione przy 
opisie projektu pn. „Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego”,  
w Programie Ład 1 „Tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta”, 
Działanie 5. 
 
W lipcu 2019 r. Miasto Gorzów Wlkp. podpisało umowę na prace projektowe budowy węzła 
przesiadkowego i przebudowy ul. Dworcowej. Planowane zakończenie prac projektowych:  lipiec 
2020r. Miasto planuje budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego z dofinansowania w ramach 
RPO Lubuskie 2020 – ZIT Gorzów Wlkp. 
Zgodnie ze wspólną koncepcją Miasta Gorzowa Wlkp. i PKP, celem inwestycji jest stworzenie miejsca 
dla podróżnych, które łączyłoby ze sobą wszystkie dostępne środki komunikacji (transportowej), 
będącego przyjaznym dla wszystkich użytkowników, pasażerów oraz mieszkańców miasta, jak 
również pracowników instytucji transportowych.  
Wykonawca w ramach umowy zaprojektuje dla Miasta Gorzowa Wlkp.: 

 przebudowę drogi powiatowej nr 2508 F – ul. Dworcowej na odcinku od ul. Sikorskiego do  
ul. Składowej na odcinku około 200 m, 

 przebudowę placu przed dworcem,  

 budowę zadaszenia węzła przesiadkowego, 

 przebudowę parkingów, 

 przebudowę torowiska, 

 przebudowę sterowania ruchem tramwajowym, z uwzględnieniem docelowych rozwiązań w tym 
zakresie na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Dworcowej, 

 przebudowę sieci trakcyjnej z uwzględnieniem braku możliwości montażu sieci do budynków, 

 przebudowę istniejących zjazdów, przejazdów, chodników i sieci uzbrojenia podziemnego, 

 budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, 

 przebudowę/budowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową w zakresie koniecznych korekt 
geometrii oraz robót nawierzchniowych, 

 budowę przystanków tramwajowych, 

 budowę monitoringu tj. 1 kamery na placu przed dworcem wraz z podłączeniem do sieci 
monitoringu miejskiego (sieć wykonywana obecnie na ul. Sikorskiego) i budowę tablicy Systemu 
Informacji Pasażerskiej (SIP), na której wyświetlane winny być informacje o przejazdach 
autobusów, tramwajów i pociągów, 

 przebudowę przejść dla pieszych i dojść do przystanków komunikacji zbiorowej oraz 
dostosowanie przejść dla osób niepełnosprawnych w tym niedowidzących, 

 tymczasową organizację ruchu na czas wykonywania robót budowlanych, 

 przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (m.in.: energetycznych, wod.-kan., 
telekomunikacyjnych, gazowych), 

 budowę/przebudowę oświetlenia wraz z wymianą słupów oraz opraw z sodowych na LED-owe  
z uwzględnieniem doświetlenia przejść dla pieszych oprawami dedykowanymi, LED-owymi 
umieszczonymi od strony najazdowej po dwie na każde przejście (na osobnych słupach), 

 docelową organizację ruchu, 

 organizację terenów zielonych. 

 
W 2019 r. Miasto Gorzów Wlkp. realizowało projekt pn. „System zrównoważonego transportu 
miejskiego w Gorzowie Wlkp.”, zakładającym modernizację istniejących i budowę nowych tras 
tramwajowych oraz zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Szczegółowe 
informacje dotyczące realizacji projektu w 2019 r. znajdują się w dalszej części sprawozdania,  
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w Programie Środ.5 „Ograniczenie uciążliwości wywoływanych przez wibracje”, Działanie 1. 
„Przebudowa torowisk linii tramwajowych”. 
 

Ochrona środowiska 
Środ. 1. Zarządzanie zasobami wodnymi 

Program 
Symbol 
Środ. 1 

Zarządzanie zasobami wodnymi 

Działanie 1 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem 

Miernik oceny działania 1 Badania jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Działanie 2 Ochrona przeciwpowodziowa 

Miernik oceny działania 2 Brak podtopień terenów; Nakłady poniesione na utrzymanie i rozbudowę 
systemu melioracyjnego; Nakłady poniesione na utrzymanie wałów 
przeciwpowodziowych 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe  

Koordynator działania 2 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Działanie 3 Gospodarka wodno-ściekowa 

Miernik oceny działania 3 Poniesione nakłady na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, ujęć wody i oczyszczalni ścieków,  
Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,  
Liczba mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,  
Jakość wód podziemnych pobieranych przez miejskie ujęcia wody, 
Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni miejskiej. 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wydział Inwestycji 

Działanie 4 Gospodarowanie wodami opadowymi 

Miernik oceny działania 4 Nakłady poniesione na utrzymanie i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej 
Długość sieci kanalizacji deszczowej 
Ilość zainstalowanych urządzeń oczyszczających wody opadowe 

Termin realizacji działania 4 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 4 Wydział Gospodarki Komunalnej 

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

Działanie 1 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa podaje, że w 2019 r. nie zlecano badań jakościowych wód 
powierzchniowych i podziemnych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 
Działanie 2  
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie swoich zadań dokonał w 2019 r. konserwacji 
rowów melioracji szczegółowych o długości całkowitej 28.900 m. Wykonane prace polegały  
w szczególności na koszeniu z odmulaniem dna rowów o długości 10.366 mb oraz na wykaszaniu dna 
i skarp rowów o długości 18.534 mb. W ramach tych prac dokonano oczyszczenia przepustów  
o łącznej długości 1025 mb. Koszt powyższych prac wyniósł 120.000,00 PLN. Dokonano również 
wymiany przepustu na rowie R-W-2 przy ul. Warzywnej, koszt całkowity z dokumentacją projektową to 
86.059,68 PLN. 

Działanie 3 
Informacje za 2019 r. uzyskane od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie 
Wlkp.: 

1. Nakłady finansowe poniesione na rozbudowę i modernizację: 

 sieci wodociągowej – 5.051.945,00 PLN, tj. o 605.389,00 PLN mniej niż w 2018 r., 

 sieci kanalizacyjnej – 30.824.769,00 PLN, tj. o 13.727.949,00 PLN więcej niż w 2018 r., 

 ujęć wody – 383.569,00 PLN, tj. o 375.799,00 PLN więcej niż w 2018 r., 

 oczyszczalni ścieków – 2.583.261,00 PLN, tj. o 2.547.701,00 PLN więcej niż w 2018 r. 
 

2. Długość sieci w mieście  Gorzowie Wlkp.: 

 wodociągowej – 392,3 km*, tj. o 0,4 km mniej niż w 2018 r., 

 kanalizacyjnej – 331,4 km, tj. o 11,10 km więcej niż w 2018 r. 
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*w porównaniu z 2018 r. mniejsza liczba kilometrów związana jest z usunięciem z ewidencji środków 
trwałych, nieczynnych odcinków sieci wodociągowej. 
 

3. Szacunkowa liczba mieszkańców korzystających z sieci - brak danych. 
 

4. Jakość Wód podziemnych. 
Jakość wód podziemnych ujmowanych na ujęciach wody charakteryzuje podwyższona zawartość 
żelaza oraz manganu. Technologia uzdatniania wody stosowana przez stacje uzdatniania wody 
pozwala dostarczyć do odbiorców wodę spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 2294).  

 
Jakość wód podziemnych ujmowanych na ujęciach PWiK: 

Lp. Stacja Uzdatniania 
Wody 

Zawartość żelaza w 
mg Fe/dm

3 
Zawartość manganu w 

mg Mn/dm
3
 

1. SUW „Centralny” 3,89 0,38 

2. SUW „Kłodawa” 1,72 0,17 

3. SUW „Siedlice” 2,37 0,52 

 
W 2019 r., w porównaniu z 2018 r., zawartość żelaza liczona w mg Fe/dm

3 
zmalała w SUW 

„Centralny” o 0,67 oraz w SUW „Siedlice” o 0,11, natomiast w SUW „Kłodawa” wzrosła o 0,11. 
 
W 2019 r., w porównaniu z 2018 r., zawartość manganu liczona w mg Mn/dm

3
 zmalała w SUW 

„Siedlice” o 0,01, natomiast w SWU „Kłodawa” i „Centralny” wzrosła odpowiednio o 0,02 i 0,04. 
 
 

5. Jakość ścieków dopływających i odprowadzanych w oczyszczalni ścieków (średnie roczne 
zestawienie wyników badań). 

 

 ChZT mgO2/dm
3
:
    

 
1092 dopływ, tj. o 38 więcej niż w 2018 r., 
706 po osadniku wstępnym, tj. o 9 więcej niż w 2018 r., 
39,4 odpływ, tj. o 0,40 więcej niż w 2018 r. 
 

 BZT5 mgO2/dm
3 
    

449 dopływ, tj. o 405,70 więcej niż w 2018 r.,  
325  po osadniku wstępnym, tj. o 22 więcej niż w 2018 r.,  
4,7 odpływ, tj. o 0,2 mniej niż w 2018 r. 

           

 Zawiesina ogólna mg/dm
3  

     
467 dopływ, tj. o 8 więcej niż w 2018 r., 
186 po osadniku wstępnym, tj. o 4 więcej niż w 2018 r., 
9,1 odpływ, tj. o 0,80 mniej niż w 2018 r.                  

 

 Fosfor ogólny mg/dm
3  

   
13,2   dopływ, tj. o 0,20 więcej niż w 2018 r., 
11,4   po osadniku wstępnym, tj. o 0,30 więcej niż w 2018 r., 
0,31 odpływ, tj. o 0,02 mniej niż w 2018 r.               

                        

 Azot ogólny mg/dm
3     

 
112,5  dopływ, tj. o 6,20 więcej niż w 2018 r., 
111,3  po osadniku wstępnym, tj. o 4,60 więcej niż w 2018 r., 
9,32  odpływ, tj. o 0,42 więcej niż w 2018 r. 

                   
  

Działanie 4 
Dane z Wydziału Dróg dotyczące kanalizacji deszczowej w Gorzowie Wlkp. w 2019 r.: 

 długość sieci kanalizacji deszczowej: 300 445,49 mb.  

  utrzymanie przepompowni wód opadowych: 76.001,70 PLN 

 opłata za energię dla przepompowni wód opadowych: 61.301,31 PLN 
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 utrzymanie kanalizacji deszczowej: 291.035,00 PLN. 
 
W 2019 r. Miasto Gorzów Wlkp. realizowało zadanie pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na 
terenie miasta Gorzowa Wlkp. – etap I”, dofinansowane jest z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
W marcu 2019 r. Miasto Gorzów Wlkp.  otrzymało dodatkowe dofinansowanie na realizację ww. 
projektu w wysokości15.377.806,07 PLN. Zwiększenie dofinansowania było związane z aktualizacją 
kosztów realizowanych i planowanych robót budowlanych, które wzrosły o 18.091.536,62 PLN. (z 45 
mln zł do 63 mln zł). 
Całkowity koszt realizacji projektu: 63.353.221,66 PLN, dofinansowanie: 53.647.411,32 zł. 
W ramach realizacji projektu długość wybudowanej/przebudowanej/ wyremontowanej sieci kanalizacji 
deszczowej wyniesie łącznie 7,12 km, powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód 
opadowych wyniesie 3,06 km². W ramach projektu zostanie  wybudowanych lub zmodernizowanych 9 
zbiorników retencyjnych. Łączna pojemność zbiorników wyniesie 22.660,00 m³. 
Dzięki pracom zaplanowanym w projekcie, miasto uniknie w przyszłości lokalnych podtopień, podczas 
ulewnych deszczy. Ponadto woda ze zbiorników będzie w sposób wtórny zagospodarowana  
w zarządzaniu gospodarką komunalną miasta, tj. m.in. do publicznych toalet, nawadniania trawników  
i skwerów. 
 
Na zakres rzeczowy inwestycji składa się 9 kontraktów. Poniżej podano stan realizacji projektu na 
koniec 2019 r.: 
Kontrakt I: Budowa zbiornika retencyjnego ZR1, przebudowa zbiornika retencyjnego ZR2, 
przebudowa rowów  R1,R2,R3,R4,R5 i budowa kanałów deszczowych w ul. Komeńskiego  
i ul. Owocowej: 
W 2019 r. rozpoczęła się realizacja powyższego zamówienia; zrealizowano prace polegające na 
budowie kanalizacji deszczowej z przyłączami wpustów deszczowych w ul. Owocowej wraz  
z odtworzeniem nawierzchni.  Dostarczono oraz zamontowano separator substancji ropopochodnych.  
Kontrakt II: Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. 
W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację program funkcjonalno-użytkowy; w ramach 
zamówienia planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Bazaltowej, Żwirowej, Świerkowej 
oraz Owocowej.  
Kontrakt III -etap 1: Budowa zbiornika podziemnego oraz szaletu publicznego z układem 
podczyszczania i gromadzenia wód opadowych zlokalizowanego w Parku Słowiańskim. 
W 2019 r. roboty budowlane zostały zakończone. W ramach zamówienia wykonano m.in. baterię 
czterech zbiorników podziemnych o pojemności 500m

3
 każdy; zamontowano układ podczyszczania 

wód opadowych z magazynem wód na cele komunalne oraz zasilanie szaletu; dostarczono oraz 
zamontowano prefabrykowany szalet miejski wraz z niezbędnymi instalacjami oraz wyposażeniem. 
Teren inwestycji został uporządkowany, a plac nad zbiornikiem oraz droga dojazdowa zyskały 
nawierzchnię ażurową.  
Kontrakt III-etap 2: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej 
W 2019 r. rozpoczęto roboty budowlane w ramach niniejszego kontraktu. Wykonawca przystąpił do 
prac ziemnych, wykonano część kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych i PVC oraz zamontowano 
13 wpustów deszczowych.  
Kontrakt IV: Rozbudowa, przebudowa i remont kanalizacji deszczowej wraz z układem 
podczyszczania wód opadowych oraz budową nowego wylotu do rzeki Kłodawki 
Realizacja powyższego kontraktu rozpoczęła się w 2019 r. W okresie sprawozdawczym wykonano 
roboty związane z umocnieniem skarpy nasypu grodzicami oraz wykonano drenaż z rur PVC. 
Wykonawca zrealizował roboty związane z usunięciem kolizji oraz wykonał renowację kolektora 
jajowego oraz studni w ul. Roosevelta. We wskazanym okresie rozpoczęto prace związane z układem 
podczyszczania ścieków deszczowych oraz mikrotunelingiem. Wykonano również fragment kanalizacji 
deszczowej wraz z nowymi wpustami ulicznymi w ul. Kosynierów Gdyńskich.  
Kontrakt V: Rozbudowa oraz przebudowa, grawitacyjnej kanalizacji deszczowej wraz z budową 
dwóch zbiorników retencyjnych oraz szaletu publicznego, układu podczyszczania, 
gromadzenia wód opadowych w celu ich wykorzystania do celów komunalnych 
W 2019 r. zakończono prace związane z dokumentacją wykonawczą dla powyższego kontraktu, został 
wybrany nadzór inwestorki oraz ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. W ramach zadania 
przewidziano wykonanie dwóch zbiorników retencyjnych przy ul. Działkowców i Szarych Szeregów, 
wykonanie układu podczyszczania i szaletu miejskiego oraz budowa odcinków kanalizacji deszczowej 
wraz z odtworzeniem nawierzchni.  
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Kontrakt VI: Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z budową placu 
manewrowego, układu podczyszczania i gromadzenia wód opadowych 
W 2019 r. zakończono prace związane z dokumentacją wykonawczą dla powyższego kontraktu oraz 
rozpoczęto realizację robót budowlanych. W trakcie prac wykonano roboty związane z uszczelnieniem 
dna oraz skarp zbiornika, prowadzono prace renowacyjne istniejących budowli zbiornika oraz 
dostarczono i zamontowano układ podczyszczania wody szarej.  
Kontrakt VII: Renowacja (metodą bez wykopową) grawitacyjnej kanalizacji deszczowej 
W 2019 r. zakończono prace związane z dokumentacją wykonawczą dla powyższego kontraktu oraz 
rozpoczęto realizację robót budowlanych. Wykonawca przystąpił do prac związanych z dostawą  
i montażem studni projektowanej oraz renowacją studni istniejących. W związku z niedostępnością 
żywic, renowacja kolektorów została przesunięta na styczeń 2020 roku.  
Kontrakt VIII: Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni ul. Olimpijskiej  
W ramach kontraktu VIII planowana jest m.in. budowa zbiornika podziemnego  
w ul. Ryskiej; budowa baterii zbiorników podziemnych wraz z rowem przepływowym oraz oczkiem 
wodnym, układem podczyszczania wód opadowych i zagospodarowaniem terenu na terenie 
przyległym do ul. Olimpijskiej; budowa separatorów przy al. 11 listopada oraz rozszczelnienie terenu 
wraz z budową siłowni terenowej przy ul. Słonecznej.  
Kontrakt IX: Bez wykopowa renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Olimpijskiej oraz 
Ciołkowskiego 
W 2019 r. planowano rozpoczęcie robót budowlanych, niestety w związku z brakiem ofert 
postępowanie na wybór wykonawcy robót zostało unieważnione. Wydział Inwestycji planował zlecić 
wykonanie powyższych robót w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4, niestety nie 
znaleziono Wykonawcy mogącego podjąć się realizacji zadania. Problemem okazał się dostęp do 
sprzętu umożliwiającego wykonanie burstliningu kolektorów deszczowych o średnicach DN400 oraz 
DN600. W związku z powyższym, po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej, Wydział Inwestycji 
planuje aktualizację dokumentacji polegającą na zmianie metody renowacji kolektorów.  
 

Środ. 2. Ochrona i zachowanie istniejących terenów zielonych i rekreacyjnych 

Program 
Symbol 
Środ. 2 

Ochrona i zachowanie istniejących terenów zielonych i rekreacyjnych 

Działanie 1 Utrzymanie zasady dokonywania nasadzeń kompensacyjnych (zastępczych) 
w zamian za udzielane zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów 

Miernik oceny działania 1 Analiza udzielanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Działanie 2 Ochrona terenów wartościowych przyrodniczo i krajobrazowo przed 
zainwestowaniem 

Miernik oceny działania 2 Stopień zainwestowania terenów jw. 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Urbanistyki Miasta 

Działanie 3 Rekultywacja terenów zdegradowanych  

Miernik oceny działania 3 Poniesione nakłady na rekultywację 

Termin realizacji działania 3 Do 2015 

Koordynator działania 3 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.; Wydział Inwestycji 

Działanie 4 Wprowadzanie do zapisów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w ramach obowiązku tworzenia powierzchni biologicznie 
czynnej zalecenia co do dokonywania nasadzeń trwałych, zwłaszcza drzew 

Miernik oceny działania 4 Powierzchnia terenów, dla których wydano zalecenia 

Termin realizacji działania 4 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 4 Wydział Urbanistyki Miasta 

Działanie 5 Prowadzenie postępowań w sprawach zniszczenia zieleni 

Miernik oceny działania 5 Ilość postępowań 

Termin realizacji działania 5 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 5 Straż Miejska; Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Wydział Gospodarki 
Komunalnej 

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
Działanie 1 
W 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa wydał 211 decyzji związanych z wycinką drzew i krzewów. Wydano 134 
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zezwoleń, a w 3 przypadkach odmówiono wydania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów. 
Zezwolenia dotyczyły drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach będących w użytkowaniu 
wieczystym osób fizycznych, w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowych oraz firm i innych podmiotów. 
W ramach udzielonych zezwoleń zobowiązano do dokonania nowych nasadzeń w ilości 1 076 drzew 
oraz krzewów o powierzchni 14 865 m

2
. 

 
Działanie 2 
W 2019 r. na potrzeby tego dokumentu dokończono opracowanie Systemu terenów zieleni w mieście, 
które będzie stanowiło część dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Wśród terenów wchodzących w skład Systemu zieleni znajdują się również tereny 
wartościowe przyrodniczo i krajobrazowo. Wyznaczone tereny zielone wchodzące w skład Systemu 
zieleni będą chronione w planach miejscowych przed zabudową budując czytelny system zieleni.  
 
W planach miejscowych ochronę terenów wartościowych przyrodniczo i krajobrazowo realizowano 
podczas opracowywania: 
w planach uchwalonych: 

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską a rzeką 
Wartą, 

 MPZP miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ul. Fryderyka Chopina; 
w planach kontynuowanych: 

 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na północ od ul. Kostrzyńskiej, 

 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy rzeką Wartą, ulicą Grobla i ulicą 
Zieloną.  

 
Działanie 3 
Działanie zostało zrealizowanie. Od 2013 r. funkcjonuje Pole Golfowe Zawarcie.  
 
Działanie 4 
Zadanie ciągle realizowane poprzez właściwe ustalenie przeznaczenia terenów i określenie zasad ich 
zabudowy i zagospodarowania we wszystkich opracowanych planach miejscowych, poprzez 
wskazywanie wartości współczynnika maksymalnej powierzchni zabudowy i wskaźnika minimalnej 
powierzchni terenów biologicznie czynnych. W terenach bardziej zainwestowanych pozostawienie 
terenów biologicznie czynnych służy głównie rekreacji – w tym przypadku minimalny wskaźnik terenów 
biologicznie czynnych jest odpowiednio mniejszy niż w terenach, na których istnieją niekorzystne dla 
zabudowy uwarunkowania, np. pod względem hydrogeologicznym, gdzie pozostawienie znacznie 
większych terenów biologicznie czynnych służy przede wszystkim zachowaniu właściwej retencji 
terenowej (niezależnie od działań mających na celu przeciwdziałanie rozlewaniu się miasta).  
 
Działanie 5 
Postępowania w sprawach zniszczenia zieleni prowadzone są zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie, ustawą o ochronie przyrody oraz Kodeksem wykroczeń. 
W 2019 r. na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
prowadzono cztery postępowania w sprawie zniszczenia drzew spowodowanego niewłaściwą 
pielęgnacją. W dwóch przypadku sprawę umorzono z uwagi na brak podstaw do wymierzenia 
administracyjnej kary pieniężnej. W jednym postępowaniu nałożono administracyjną karę pieniężną  
w wysokości 900,00 PLN  
 
Postępowania prowadzone w 2019 r. przez Straż Miejską dotyczyły: 

 niszczenia zieleni na terenach publicznych – 300 (w tym 3 wnioski do Sądu o ukaranie,  
65 mandatów karnych, 232 pouczenia), tj. o 78 więcej w porównaniu z 2018 r., 

 zaśmiecania terenów zielonych i rekreacyjnych – 461 (w tym 3 wnioski do Sądu o ukaranie,  
43 mandaty karne, 415 pouczeń), tj. o 305 mniej niż w 2018 r., 

 niesprzątania odchodów przez właścicieli psów na terenach zielonych i rekreacyjnych –  
63 (w tym 2 wnioski do Sądu o ukaranie, 23 mandaty karne, 38 pouczeń), tj. o 15 więcej niż w 
2018 r. 

Łączna liczba postępowań w 2019 r. wynosiła 824, tj. o 212 mniej niż w 2018 r. 
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Środ. 3. Ochrona powietrza 

Program 
Symbol 
Środ. 3 

Ochrona powietrza 

Działanie 1   Ograniczenie tzw. niskiej emisji  

Miernik oceny działania 1 Badania jakości powietrza 
Nakłady poniesione na ograniczenie niskiej emisji 

Termin realizacji działania 1 Do 2017 r. 

Koordynator działania 1 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa; PEC*; Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej; Wydział Inwestycji 

Działanie 2 Termoizolacja budynków 

Miernik oceny działania 2 Poniesione nakłady 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Inwestycji; Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

Działanie 3 Przejście na paliwo ekologiczne w autobusach komunikacji miejskiej 

Miernik oceny działania 3 Liczba pojazdów z silnikami na paliwo alternatywne 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Miejski Zakład Komunikacji 

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 
 

Działanie 1  
W 2019 r. w zakresie ochrony powietrza i likwidacji niskiej emisji, Miasto Gorzów Wlkp. realizowało 
działania naprawcze określone w „Programie ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów 
Wlkp.”. 
Działania naprawcze podejmowane w 2019 r. w celu poprawy jakości powietrza to m.in: 

 Obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) . 
Poniesione nakłady: 197.068,05 PLN. 

 Ograniczanie strat ciepła poprzez termomodernizację budynków (realizowane przez Miasto 
Gorzów, ZGM,  Lubuski Urząd Wojewódzki, Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, 
Wspólnoty i Spółdzielnie  Mieszkaniowe). 
Poniesione nakłady: 43.892.603,52 PLN (w tym LUW uzyskał dofinansowanie z Funduszy 
Europejskich w wysokości 30.173.123,49 PLN, działania realizowane przez w zakresie 
termomodernizacji przez Miasto opisane w Działaniu 2 poniżej). 

 Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych 
użytkowników (realizowane przez PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia 
Gorzów). Poniesione nakłady: 1.727.726,92 PLN. 

 Poprawa czystości jezdni i ich otoczenia. Poniesione nakłady: 2.862.506,00 PLN; 
 Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez remonty  

i poprawę stanu nawierzchni drogi. 
Poniesione nakłady: 30.298.159,18 PLN  (w tym dofinansowanie: 9.810.475,82 PLN). 

 Zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miasta. Poniesione nakłady: 2.935.982,38 PLN. 
 Prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie 

ochrony powietrza. Poniesione nakłady: 19.558,80 PLN. 
 Kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów (Straż 

Miejska przeprowadziła 343 kontrole w zakresie spalania odpadów). 
 Rozwój systemu ścieżek rowerowych. Poniesione nakłady: 22.069.622,07 PLN (w tym 

dofinansowanie: 6.939.212,39 PLN). 
 Stosowanie niskoemisyjnych technologii w systemach transportowych (MZK, jednostki 

budżetowe). Poniesione nakłady: 115.243.391,60 PLN (w tym dofinansowanie: 69.747.152,31 
PLN). 

 Stosowanie w treści decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz  
w uchwalonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów 
umożliwiających ograniczenie emisji pyłu PM10.  

 
Ponadto Zaktualizowano „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wlkp.” - uchwała  
nr XV/288/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. 
 
W 2019 r. PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, oraz GE Power podpisały umowę na 
modernizację turbiny gazowej i generatora bloku gazowo-parowego w Oddziale 
Elektrociepłowni Gorzów Wlkp. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy jakości powietrza  
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i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców i regionu. Jest ona częścią dużej 
modernizacji bloku gazowo-parowego, wybudowanego w 1999 r. Oprócz modernizacji turbiny gazowej 
GT8C, której wykonawcą będzie GE Power, zmodernizowana zostanie także turbina parowa tego 
bloku i wybudowana nowa chłodnia wentylatorowa. Inwestycje te znacząco ograniczą od 2021 r. 
udział technologii węglowej w produkcji ciepła i energii elektrycznej w mieście, a od 2023 r. całkowicie 
ją wyeliminują.  
Modernizacja bloku gazowo-parowego jest także kluczowym działaniem PGE Energia Ciepła oddział 
Elektrociepłownia w Gorzowie Wlkp. w poszerzaniu usług na rynku mocy. Oznacza to, że po 
zmodernizowaniu blok ten zapewni dodatkową moc elektryczną w sytuacjach niedoboru energii w 
ogólnokrajowym systemie energetycznym, oferując 62 MW mocy dyspozycyjnej netto. Planowany 
termin rozpoczęcia prac na terenie elektrociepłowni w Gorzowie Wlkp. to sierpień 2020 rok. 
  
Ponadto Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Gorzowie Wlkp. przyłączyła w 2019 r. do miejskiej 
sieci ciepłowniczej 13 nowych obiektów o łącznym zapotrzebowaniu 3,7 MWt. Jednocześnie 
prowadzi od wielu lat program likwidacji piecyków gazowych. Tylko w 2019 r. zlikwidowano około 
2000 piecyków i zastąpiono je modułami dostarczającymi ciepłą wodę użytkową ze 
scentralizowanego systemu ciepłowniczego o łącznej mocy 1,3 MWt. 
W 42 obiektach rozszerzono dostawy o ciepłą wodę użytkową. 
W 2019 r. elektrociepłownia na terenie Gorzowa Wlkp. zmodernizowała 3 km sieci ciepłowniczej.  
 
Działanie 2 
Miasto Gorzów Wlkp. w 2019 r. realizowało następujące zadania dot. podniesienia efektywności 
energetycznej budynków publicznych:   

 
 Zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. – 

etap III” 
W czerwcu Miasto wybrało Wykonawcę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego oraz 
ornitologicznego, a także podpisało umowę z Wykonawcą robót budowlanych wybranym  
w postępowaniu przetargowym. W ramach robót budowlanych budynku Zespołu Szkół Budowlanych  
i Samochodowych przy ul. Okrzei 42 wykonano następujące roboty:  

 ocieplenie ścian zewnętrznych,  

 ocieplenie ścian w gruncie,  

 docieplenie stropodachu,  

 częściowa wymiana okien i drzwi,  

 wymiana instalacji c.o. – demontaż istniejącej instalacji i montaż nowej, 

 montaż instalacji wentylacji na sali gimnastycznej – centrala wentylacyjna nawiewno - 
wywiewna, 

 docieplenie i wymiana podłogi w auli i sali gimnastycznej, 

 wymiana istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne typu LED,  

 montaż 7 budek/skrzynek lęgowych dla ptaków. 
Zadanie zakończono i odebrano w 2019 r. W ramach projektu planowana jest dodatkowo wymiana 
zewnętrznych drzwi wejściowych. 
Zadanie realizowane ze środków RPO Lubuskie 2020 – ZIT Gorzów Wlkp. Wartość projektu: 
4.513.185,88 PLN, wartość dofinansowania: 3.834.061,78 PLN. 
 

 Zadanie pn. „Program termomodernizacyjny placówek oświatowych” 
W ramach zadania wykonano Audyty energetyczne dla obiektów, w których roboty budowlane 
wykonywane, w celu poprawy efektywności energetycznej planowane są w ramach zadania pn.: 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. – III etap”, po jego 
rozszerzeniu. Wartość zadania: 24.609,00 PLN. 

 
 Zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Walczaka  

w Gorzowie Wlkp.” 
Użytkownikiem obiektu jest  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Gorzowie Wlkp. W budynku mieszczą się następujące jednostki: Ośrodek 
rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Ośrodek Wczesnej 
Interwencji.  
Roboty budowlane zostały zakończone w  grudnia 2018r. W związku z koniecznością zwiększenia 
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mocy w obiekcie przez ENEA koniecznym stało się wydłużenie terminu wykonania robót budowlanych. 
Zadanie zakończono w marcu2019 r. i obiekt został oddany do użytkowania. 
Zadanie realizowane ze środków RPO – Lubuskie 2020 – ZIT Gorzów Wlkp. Wartość projektu: 
2.766.582,48 PLN, wartość dofinansowania: 2.246.045,98 PLN. 
 
Działanie 3 
Działanie opisano w Programie Ład 7 „Rozwój publicznej komunikacji miejskiej”, Działanie 1 
„Modernizacja taboru autobusowego”. 

 
Środ. 4. Poprawa klimatu akustycznego 

Program 
Symbol 
Środ. 4 

Poprawa klimatu akustycznego  

Działanie 1  Stworzenie mapy akustycznej miasta Gorzowa Wlkp 

Miernik oceny działania 1 Poniesione nakłady 

Termin realizacji działania 1 Do 2013 r. 

Koordynator działania 1 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Działanie 2 Budowa ekranów akustycznych 

Miernik oceny działania 2 Poniesione nakłady 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Inwestycji 

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
Działanie 1 
Działanie zakończone. Mapa akustyczna dla miasta Gorzowa Wlkp. powstała w 2013 r., a następnie 
była zaktualizowana w 2018 r. 
 
Działanie 2 
W 2019 r. Miasto Gorzów Wlkp. nie poniosło kosztów związanych z realizacją ekranów akustycznych 
(nie były wykonane). 

 
Niemniej jednak w 2019 r., w zakresie poprawy klimatu akustycznego Miasto Gorzów Wlkp. 
kontynuowało realizację działań określonych w „Programie ochrony środowiska przed hałasem dla 
Gorzowa Wielkopolskiego” zaktualizowanego uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  
Nr II/16/2018 z dnia 28 listopada 2018 r.  
Realizowano następujące kierunki działań, odnoszące się do hałasu drogowego: 

 wymiana nawierzchni dróg na nawierzchnię o dobrych parametrach akustycznych; 

 stworzenie  systemu  ścieżek  rowerowych  na  terenie  miasta  wraz  z  poprawą  
infrastruktury rowerowej; 

 rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta; 

 przebudowa chodników; 

 utrzymywanie w należytym stanie technicznym nawierzchni drogowych; 

 stosowanie nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych (nawierzchnie ciche); 

 uwzględnianie wyników Mapy  akustycznej  miasta  Gorzowa  Wielkopolskiego i założeń 
Programu w zmianach organizacji ruchu w mieście. 

Ponadto realizowano następujące kierunki działań, dotyczące hałasu tramwajowego: 

 modernizacja torowisk; 

 wymiana taboru. 
W zakresie hałasu przemysłowego wydano 3 decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu. 

 
Środ. 5. Ograniczenie uciążliwości wywoływanych przez wibracje 

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

Program 
Symbol 
Środ. 5 

Ograniczenie uciążliwości wywoływanych przez wibracje 

Działanie 1  Przebudowa torowisk linii tramwajowych 

Miernik oceny działania 1 Poniesione nakłady 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Inwestycji; Miejski Zakład Komunikacji 
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W 2019 r. Miasto Gorzów Wlkp. realizowało projekt pn. „Systemu Zrównoważonego Transportu 
Miejskiego w Gorzowie Wlkp.” W 2019 r. realizowana była przebudowa ul. Sikorskiego, przebudowa 
ul. Kostrzyńskiej oraz prowadzone były roboty związane z budową kanalizacji teletechnicznej, studni 
teletechnicznych oraz fundamentów pod maszty SIP i monitoringu na potrzeby budowy Systemu 
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i monitoringu. W okresie sprawozdawczym zakończono  
i odebrano prace związane z budową przyłączy dla lokalizacji pkt. 12 Osiedle Słoneczne, pkt. 13 Plac 
Słoneczny, pkt. 14 Wieprzyce, oraz pkt. 10 Kwiatowa (działania związane z budową  systemu 
dynamicznej informacji pasażerskiej i monitoringu). Ponadto w 2019 r. opracowano dokumentację 
projektową adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Monitoringu Wizyjnego.   
 
W ramach ww. projektu, wykonywana jest także kompleksowa przebudowa drogi wraz z torowiskiem 
na odcinku od ul. Cichońskiego do ul. Chrobrego wraz ze znajdującym się na danym odcinku  
deptakiem miejskim, a także wykonanie   torowiska   wraz   z   siecią   trakcyjną   na   całości   
inwestycji   w   sposób umożliwiający przejazd tramwajów, z ewentualną możliwością czasowego 
wyłączenia z użytkowania poszczególnych przystanków na przedmiotowej trasie. 
 
Ponadto poniżej podano stan na koniec 2019 r. z wykonania pozostałych odcinków torowisk:  

 ul. Młyńska – ul. Dworcowa: wykonane zostało torowisko tramwajowe na całym odcinku, 
również zakończono prace związane z kanalizacją sanitarną i wodociągową z postawieniem 
słupów trakcyjno-oświetleniowych;  

 

 ul. Dzieci wrzesińskich – ul. Chrobrego: wykonano prace brukarskie od ul. Dzieci 
Wrzesińskich do ul. Pionierów, a także wykonano torowisko tramwajowe; zakresie branży 
kanalizacji deszczowej wstrzymano prace przy Katedrze w związku z natrafieniem na 
średniowieczną studnię; Prace w zakresie branży wodociągowej zostały zakończone;  

 

 ul. Al. Konstytucji 3 Maja: ułożono mieszankę mineralno-asfaltową na węźle przy  
ul. Kosynierów Gdyńskich do warstwy wiążącej; w 2019 r. prace trwały w zakresie kanalizacji 
deszczowej; 

 

 ul. Jancarza  i Al. 11 Listopada: prace zakończono; 
 

 ul. Chrobrego – ul. Strzelecka: wykonano torowisko tramwajowe z prefabrykowanych płyt 
torowych na całym odcinku; w 2019 r. wykonywano kanalizację teletechniczną przy Parku 111 
i ułożono mieszankę mineralno-asfaltową od ul. Chrobrego do ul. Pocztowej; 

 

 ul. Cichońskiego – ul. Herberta: zakończono prace, pozostała do wykonania zieleń; 
 

 ul. Chrobrego wraz ze skrzyżowaniem: ułożono nawierzchnię i oddano do ruchu całą tarczę 
skrzyżowania; prace związane z torowiskiem tramwajowym zostały zakończone. 

 

 przebudowa drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I: 
wykonano pełno-branżową dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przekazano decyzję 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dokumentacja projektowa została odebrana w 
marcu 2019 r, natomiast decyzja ZRID wydana została październiku 2019 r. Przetarg na 
roboty budowlane ogłoszony został we wrześniu 2019 r., a zakończył się listopadzie 2019 r.  
W 2019 r. trwała analiza formalna dokumentów złożonych przez wykonawców, biorących 
udział w powyższym postępowaniu. Dwukrotnie został także ogłoszony przetarg na wybór 
Inżyniera Kontraktu, jednakże ze względu na wysokie ceny ofert, przekraczające środki 
przeznaczone na ten cel w budżecie, oba przetargi zostały unieważnione. 

 
Środ. 6. Gospodarka odpadami komunalnymi 

Program 
Symbol 
Środ. 6 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

Działanie 1  Zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku 

Miernik oceny działania 1 Ilość deponowanych odpadów w stosunku do masy odpadów trafiających do 
zakładu ZUO w Chruściku 
Ilość odpadów wysegregowanych w stosunku do masy odpadów trafiających 
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do zakładu ZUO w Chruściku 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 

Działanie 2 Selektywna zbiórka odpadów 

Miernik oceny działania 2 Ilość odpadów zebranych selektywnie 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.; Wydział Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa 

Działanie 3 Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 

Miernik oceny działania 3 Ilość unieszkodliwianych odpadów niebezpiecznych 

Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
Działanie 1 
Ilość deponowanych odpadów w stosunku do masy odpadów trafiających do zakładu INNEKO  
w Chróściku w 2019 r.: 

 łączna ilość przyjętych odpadów: 121 959 Mg, tj. o 36 528,50 mniej niż w 2018 r. 

 ilość odpadów przyjętych i poddanych procesowi unieszkodliwiania poprzez składowanie: 59 927 
Mg (w tym: przyjęte do składowania 25 275 Mg, wytworzone w instalacjach INNEKO 34 652 Mg), 
tj. o 11 761,53 mniej niż w 2018 r. 

 
Procesowi sortowania poddano odpady o kodach:  

 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 61 082 Mg, tj. o 1 526,30 mniej niż  
w 2018 r. 

 20 03 99 (odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach): 965 Mg, tj. o 577,80 więcej 
niż w 2018 r. 

 
W wyniku przetwarzania na instalacji sortowania wysegregowano poniższe frakcje materiałowe: 

 Papier i tektura – 1159,17 Mg, tj. o 1 063,94 więcej niż w 2018 r., 

 Metale  – 751,85 Mg, tj. o 749,01 więcej niż w 2018 r., 

 Tworzywa sztuczne (PET, folia, PP) – 843,11 Mg, tj. o 557,11 więcej niż w 2018 r., 

 Szkło – 55,87 Mg, tj. o 77,73 mniej niż w 2018 r., 

 Drewno – 299,0 Mg, tj. tyle samo co w 2018 r., 

 Minerały (np. piasek, kamienie) – 8 210,00 Mg, tj. o 710 mniej niż w 2019 r., 

 19 12 12 Materia organiczna do biologicznej stabilizacji – 27 770 Mg, tj. o 810 mniej niż w 2018 r., 

 19 12 12 Odpady posortownicze, balast – 17 439 Mg, tj. o 1 759,10 mniej niż w 2018 r., 

 16 01 03 Zużyte opony – 14,28 Mg, tj. o 2,92 mniej niż w 2018 r., 

 16 06 05 Baterie –  1,314 Mg, tj. o 0,09 mniej niż w 2018 r., 

 20 01 36 Zużyty sprzęt elektryczny – 19,51 Mg, tj. o 5,17 więcej niż w 2018 r. 
 
Działanie 2 
INNEKO sp. z o.o. podaje, że w 2019 r. dostarczono do zakładu następujące ilości surowców 
zebranych selektywnie: 

 Tworzywa sztuczne – 2 282,19 Mg, tj. o 366,71 mniej niż w 2018 r., 

 Szkło – 1 805,41 Mg, tj. o 244,91 więcej niż w 2018 r., 

 Makulatura – 1 642,16 Mg, tj. o 79,74 mniej niż w 2018 r.,  

 Zmieszane odpady opakowaniowe – 316,246 Mg, tj. o 423,85 mniej niż w 2018 r. 
 
Ponadto Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuje, że w 2019 r. realizowano zadanie pn. 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2019”.  
W ramach Programu Miasto Gorzów Wlkp. usunęło razem 191,577 Mg wyrobów zawierających 
azbest, tj. o 62,46 Mg więcej niż w 2018 r., w tym: 

 pokrycia dachowe i inne elementy budowlane zawierające azbest - unieszkodliwione  
z demontażem - 176,582 Mg. 

 materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych - 
unieszkodliwione bez demontażu - 14,995 Mg. 
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W 2019 r. usunięto 36,529 Mg azbestu pochodzącego od osób fizycznych i 155,048 Mg od osób 
prawnych (łącznie 191,577 Mg). 
 
Działaniami projektu objęto 30 nieruchomości należące do osób fizycznych i 5 nieruchomości 
należące do różnych podmiotów (w tym m.in. Miasta, Spółdzielni Inwalidów „WARTA” oraz innych 
podmiotów). Łącznie 35 nieruchomości, tj. o 12 mniej niż w 2018 r. 
 
Zadanie obejmowało demontaż wyrobów zawierających azbest, ich zabezpieczenie, załadunek, 
transport i przekazanie do unieszkodliwienia lub zabezpieczenie, załadunek, transport i przekazanie 
do unieszkodliwienia odpadów azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających 
azbest – INNEKO sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Małyszyńskiej 180. 
 
Koszty poniesione na realizację ww. zadania w kwocie 103.451,58 PLN pokryte zostały z dotacji 
otrzymanej przez Miasto Gorzów Wlkp. w 35% z NFOŚiGW w Warszawie i 65% WFOŚiGW w Zielonej 
Górze. 
 
Działanie 3 
W 2019 r. unieszkodliwiono poprzez składowanie następujące ilości odpadów niebezpiecznych (dane 
z INNEKO sp. z o.o.): 

 Odpady zawierające azbest (kod 17 06 05) – 1 749,32 Mg, tj. o 3 508,20 mniej niż w 2018 r.,  

 Pozostałe odpady niebezpieczne: 341,96 Mg, tj. o 18,44 mniej niż w 2018 r.,  

 Zanieczyszczona gleba (17 05 03*) – 869,912 Mg, tj. o 4 533,25 mniej niż w 2018 r. – odpad 
poddano bioremediacji i został oczyszczony. 

 
Środ. 7. Kształtowanie proekologicznych zachowań w życiu codziennym  
mieszkańców Gorzowa Wlkp. w duchu zasady zrównoważonego rozwoju oraz 
zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji o środowisku 

Program 
Symbol 
Środ. 7 

Kształtowanie proekologicznych zachowań w życiu codziennym 
mieszkańców Gorzowa Wlkp. w duchu zasady zrównoważonego 
rozwoju oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji 
o środowisku. 

Działanie 1  Edukacja ekologiczna 

Miernik oceny działania 1 Ilość zorganizowanych konkursów, kampanii i imprez dla mieszkańców 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  

Działanie 2 Udostępnianie informacji o środowisku 

Miernik oceny działania 2 Ilość opublikowanych informacji 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

W tabeli znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2010-2020”, tym samym nazwy wydziałów mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 

 
Działanie 1  
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zrealizował w 2019 r.  następujące działania: 
Działania edukacyjne skierowane do mieszkańców miasta 

 przygotowano i przeprowadzono 2 kampanie dla mieszkańców: 
 edukacyjno-informacyjną „W Gorzowie dbamy  o powietrze, którym oddychamy” 
 edukacyjną „Poznajemy bioróżnorodność naszego miasta i okolic”; 

 zorganizowano i przeprowadzono Piknik Pszczelarski; 

 przeprowadzono konkurs fotograficzny  „Niebo nad Gorzowem”, 

 przeprowadzono konkurs fotograficzny „Ptaki miejskie w obiektywie”; 

 konkurs „Piękne Balkony”; 

 konkurs „Domy w Ogrodach”; 

 koordynowano ogólnoświatową akcję „Godzina dla Ziemi” i Kampanię Sprzątanie Świata. 
Działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży 

 przeprowadzono  konkurs plastyczny  „Nie tylko dzieciom jest wesoło, gdy mamy czyste powietrze 
wokoło” – dla dzieci przedszkolnych;  

 przeprowadzono konkurs plastyczno literacki dla uczniów klas I-III „Nasze kolorowe eko-
opowiadanie”; 



73 

 

 przeprowadzono  konkurs plastyczny na plakat dla młodzieży klas IV-VI „Stop niskiej emisji”; 

 przeprowadzono  konkursy wiedzy dla młodzieży „Formy ochrony przyrody w Polsce” dla uczniów 
klas IV-VI szkół poddstawowych; 

 przeprowadzono warsztaty dla młodzieży szkół ponadpodstawowych „Jakim powietrzem 
oddycham” dotyczące porostów jako organizmów wskaźnikowych czystości powietrza; 

 wydano 6 000 szt. publikacji dotyczącej dbałości o jakość powietrza w mieście  pt. „Jak nosorożec 
mocno wiekowy klimat w Gorzowie uczynił zdrowym”; 

Poniesione nakłady na edukację ekologiczną: 73.623,26 PLN, w tym 13.263,55 PLN stanowiące 
koszty kampanii edukacyjno –informacyjnych, które nie obciążają budżetu Miasta i pokryte są z dotacji 
NFOSiGW. 
Poniesione nakłady na edukację ekologiczną w 2019r. były większe niż w 2018 r. o 24.110,33 PLN. 
 
Ponadto w grudniu 2019 r. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. przyjęła uchwałę dotyczącą ograniczenia 
zużywania plastiku w miejskich instytucjach oraz podczas wydarzeń kulturalno-rozrywkowych 
na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Działanie 2  
W Systemie Informacji o Środowisku dostępnym w BIP opublikowano w 2019 r. dane o 340 
dokumentach zawierających informacje o środowisku, tj. o 56 mniej niż w 2018 r. 
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Załącznik do „Sprawozdania z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. 
na lata 2010-2020” za 2019 r. 
 
Program Bezp. 1. „Bezpieczeństwo osobiste”, Działanie 2 „Prowadzenie działań prewencyjnych 
w placówkach oświatowych i miejscach gromadzenia się młodzieży”. 
 
 
 
 
Przedsięwzięcia podejmowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie 
Wlkp.  w zakresie profilaktyki społecznej w 2019 r. 
 
I.   Ruch drogowy. 
1. Działania informacyjno - edukacyjne „Dojedź(MY) bezpiecznie do celu” skorelowane  
z działaniami krajowymi „Bezpieczne ferie”. Działania mające na celu zwrócenie uwagi kierujących 
pojazdami na: przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, stan techniczny pojazdu, bezpieczeństwo 
pasażerów w szczególności dzieci, swój stan psychofizyczny, koncentrację w trakcie prowadzenia 
pojazdu. Podczas działań przygotowywano i realizowano przedsięwzięcia profilaktyczne wspierające 
działania „Bezpieczne ferie”, w tym wyjazdy zbiorowe i rodzinne na wypoczynek zimowy, kontrole 
autokarów. Działania realizowano w następujących terminach: 

 14.01.2019r. - Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. - 17 osób, 
 14.01.2019 r. - Fruwająca Akademia Tańca w Gorzowie Wlkp. - 14 osób, 
 15.01.2019 r. - KLE KLE Księgarnia w  Gorzowie Wlkp. - 30 osób, 
 15.01.2019 r. - Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne Słowianka w Gorzowie Wlkp.- 60 

osób, 
 16.01.2019 r. - usługi Edukacyjne Guweris Olga Konaszczuk w Gorzowie Wlkp. - 13 osób, 
 16.01.2019 r. - Klub Szachowy Stilon w Gorzowie Wlkp. - 15 osób, 
 17.01.2019 r. - Firma Handlowo – Usługowa Łukasz Kopciuch w Gorzowie Wlkp. - 15 osób, 
 17.01.2019 r. „Buźka” Akademia Twórczego Juniora K. Klewińska w Gorzowie Wlkp. -17 

osób, 
 21.01.2019 r. - Fruwająca Akademia Tańca w Gorzowie Wlkp. - 8 osób, 
 21 stycznia Muzeum Lubuskie ul. Warszawska 35 Gorzów Wlkp., 14 osób, 
 22 stycznia KLE KLE Księgarnia ul. Korfantego 9a Gorzów Wlkp., 30 osób, 
 22.01.2019 r. - Centrum Sportowo - Rehabilitacyjne Słowianka w Gorzowie Wlkp. - 60 

osób, 
 22.01.2019 r. - Studio Tańca Parkieciarnia w Gorzowie Wlkp. -  8 osób, 
 23.01.2019 r. - Klub Szachowy Stilon w Gorzowie Wlkp. - 15 osób, 
 23.01.2019 r. - usługi Edukacyjne Guweris Olga Konaszczuk w Gorzowie Wlkp - 13 osób, 
 24.01.2019 r. - Firma Handlowo – Usługowa Łukasz Kopciuch w Gorzowie Wlkp. - 15 osób, 
 24.01.2019 r. -  Warta Gorzów Wlkp. - 21 osób. 

 
2. Działania informacyjno - edukacyjne „Bezpieczny Pas(ażer)”. Działania dotyczące wpływu 
zachowań pasażerów na bezpieczeństwo podczas jazdy (pozytywne i negatywne). Kształtowanie 
właściwych postaw kierujących i pasażerów (w tym korzystanie z pasów bezpieczeństwa, 
przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci). 
Działania realizowano w następujących terminach: 

 19.02.2019 r. – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. – 30 osób 
(seniorów), 

 12.02.2019 r. - Przedszkole Miejskie nr 6 w Gorzowie Wlkp. – 17 osób, 
 15.01.2019 r. - Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne w Gorzowie Wlkp. – 60 osób, 
 15.01.2019 r. - Księgarnia Kle Kle w Gorzowie Wlkp. – 30 osób, 
 14.01.2019 r. - Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. – 17 osób, 
 14.01.2019 r. - Fruwająca Akademia Tańca w Gorzowie Wlkp. – 14 osób, 
 10.01.2019 r. - Przedszkole Miejskie nr 32 w Gorzowie Wlkp. – 161 osób, 
 09.01.2019 r. - Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wlkp. – 120 osób, 
 09.01.2019 r. - Przedszkole Miejskie nr 25 w Gorzowie Wlkp. – 141 osób. 

 
3. Działania informacyjno - edukacyjne „Na drodze Patrz i Słuchaj”. Działania mające na celu 
zwrócenie uwagi pieszych na zagrożenia związane m. in. z nieostrożnym wejściem na przejście,                   
w tym bezpośrednio przed jadący pojazd, korzystaniem z telefonu podczas przechodzenia przez 
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jezdnię, przebieganie przez jezdnię. Działania mające na celu uświadomienie i przypomnienie 
kierującym o: obserwacji drogi i jej otoczenia, obowiązku zachowania szczególnej ostrożności 
zbliżając się do przejść dla pieszych, w tym zwalnianiu przed przejściem dla pieszych, ustępowaniu 
pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Działania realizowano w następujących 
terminach: 

 27.09.2019 r. – Przedszkole Chatka Kubusia Puchatka w Gorzowie Wlkp. – 17 osób, 
 23.09.2019 r. – Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. ul. Paderewskiego – 50 

osób (wyścigi na hulajnogach dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 23 w Gorzowie Wlkp.), 
 23.09.2019 r. – Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. ul. Paderewskiego – 20 

osób z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp.), 
 19.09.2019 r. – Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. ul. Paderewskiego – 25 

osób (wyścigi na hulajnogach dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp.), 
 18.09.2019 r. – Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. ul. Paderewskiego – 50 

osób (wyścigi na hulajnogach dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 29 w Gorzowie Wlkp. w 
ramach Europejskiego Dnia bez samochodu), 

 17.09.2019 r. - Przedszkole Miejskie nr 10 w Gorzowie Wlkp. – 58 osób, 
 17.09.2019 r. - Dom u Oblatów w Gorzowie Wlkp. – 7 osób (seniorów), 
 16.09.2019 r. -  Przedszkole Miejskie nr 29 w Gorzowie Wlkp. –150 osób, 
 10.07.2019 r. - I Społeczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp. – 15 osób, 
 09.07.2019 r. - Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. 7 osób, 
 05.07.2019 r. -  UKS Chemik Sport Akademia – 16 osób, 
 03.07.2019 r. - Przedszkole Miejskie nr 32 w Gorzowie Wlkp. –100 osób, 
 07.06.2019 r. - Finał konkursu „ Wakacje z naturą” – 30 osób, 
 28.05.2019 r. - Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp. –25 osób, 
 27.05.2019 r. - Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp. – 60 osób, 
 27.04.2019 r. Festyn INNEKO „Zamień odpady na kulturalne wypady” plac GRH  

w Gorzowie Wlkp. - 400 osób, 
 26.04.2019 r. - Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp. –23 osoby, 
 01.04.2019 r. - Przedszkole Miejskie nr 13  w Gorzowie Wlkp. –48 osób, 
 18.03.2019r. - Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp. – 60 osób, 
 14.03.2019 r. - Szkoła Podstawowa nr 4 w Gorzowie Wlkp. – 67 osób, 
 12-13.03.2019r. - hala sportowa przy OSiR w Gorzowie Wlkp., Gorzowskie Targi 

Edukacyjne. 
 

4. Działania informacyjno edukacyjne „Dla każdego jest miejsce na drodze”. Działania mające na 
celu: promowanie bezpiecznego korzystania z drogi przez poszczególnych uczestników ruchu 
drogowego z uwzględnieniem części drogi przeznaczonej dla danej grupy (np. drogi dla rowerów, 
chodnika, pobocza, właściwej strony jezdni, pasa ruchu), respektowanie praw osób  
z niepełnosprawnością  na drodze, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród uczestników 
ruchu drogowego, wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników ruchu drogowego. Działania realizowano w następujących terminach: 

 30.09.2019r. - Przedszkole Miejskie nr 29 w Gorzowie Wlkp. –  50 osób (Ogólnopolski 
Dzień Głośnego Czytania), 

 27.09.2019r. - Przedszkole Chatka Kubusia Puchatka w Gorzowie Wlkp. - 17 osób, 
 23.09.2019r. - Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. ul. Paderewskiego - 50 

osób (wyścigi na hulajnogach dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 23 w Gorzowie Wlkp.), 
 23.09.2019r. - Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. ul. Paderewskiego – 20 

osób z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp.), 
 19.09.2019r. - Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. ul. Paderewskiego – 25 

osób (wyścigi na hulajnogach dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp.), 
 18.09.2019r. - Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. ul. Paderewskiego – 50 

osób (wyścigi na hulajnogach dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 29 w Gorzowie Wlkp.  
w ramach Europejskiego Dnia bez samochodu), 

 17.09.2019r. - Przedszkole Miejskie nr 10 w Gorzowie Wlkp. - 58 osób, 
 17.09.2019r. - Dom u Oblatów w Gorzowie Wlkp. - 7 osób (seniorów), 
 16.09.2019r. - Przedszkole Miejskie nr 29 w Gorzowie Wlkp. - 150 osób, 
 10.07.2019r. - I Społeczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp. – 15 osób, 
 09.07.2019r. - Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. 7 osób, 
 05.07.2019r. - UKS Chemik Sport Akademia – 16 osób, 
 03.07.2019r. - Przedszkole Miejskie nr 32 w Gorzowie Wlkp. –100 osób, 
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 09.06.2019r. - Lubuski Piknik Zdrowia w Parku Róż w Gorzowie Wlkp. – 500 osób, 
 05.06.2019r. - Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. ul. Paderewskiego – 16 

osób Turniej pn. „ Bezpieczne Wakacje z LUPO”, 
 01.06.2019r. - Dzień Dziecka w KMP w Gorzowie Wlkp. – 80 osób, 
 28.05.2019 r. - Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp. –25 osób. 

 
5. Działania informacyjno - edukacyjne „Jednośladem Bezpiecznie do celu”. Działania mające na 
celu informowanie o konieczności przygotowania pojazdu do sezonu, eliminowanie/ ograniczenie 
zagrożeń na drodze takich ja: nadmierna prędkość, kierowanie po spożyciu alkoholu, zły stan 
techniczny pojazdu, brak obowiązkowego wyposażenia pojazdu, poprawę widoczności uczestników 
ruchu drogowego, promowanie bezpiecznych zachowań, korzystanie z elementów odblaskowych oraz 
używanie kasków przez rowerzystów.  Działania realizowano w następujących terminach: 

 23.09.2019r. - Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. ul. Paderewskiego - 50 
osób (wyścigi na hulajnogach dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 23 w Gorzowie Wlkp.), 

 19.09.2019r. - Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. ul. Paderewskiego - 25 
osób (wyścigi na hulajnogach dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp.), 

 18.09.2019r. - Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. ul. Paderewskiego - 50 
osób (wyścigi na hulajnogach dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 29 w Gorzowie Wlkp.  
w ramach Europejskiego Dnia bez samochodu), 

 10.07.2019r. - I Społeczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp. - 15 osób, 
 09.07.2019r. - Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. - 7 osób, 
 05.07.2019r. - UKS Chemik Sport Akademia – 16 osób, 
 03.07.2019r. - Przedszkole Miejskie nr 32 w Gorzowie Wlkp. - 100 osób, 
 19.06.2019r. - Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. ul. Paderewskiego - 25 

osób (zakończenie programu „Bezpieczny przedszkolak idzie do szkoły” realizowanego 
wspólnie z Przedszkolem Miejskim nr  6 w Gorzowie Wlkp.), 

 18.06.2019r. - Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. ul. Paderewskiego, 
egzamin na kartę rowerową -  12 osób, 

 12.06.2019r. - Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. ul. Paderewskiego, 
egzamin na kartę rowerową - 80 osób, 

 09.06.2019r. - Lubuski Piknik Zdrowia w Parku Róż w Gorzowie Wlkp. - 500 osób, 
 05.06.2019r. - Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. ul. Paderewskiego - 16 

osób Turniej pn. „ Bezpieczne Wakacje z LUPO”, 
 04.06.2019r. - Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. Park Kopernika , egzamin 

na kartę rowerową - 40 osób, 
 03.06.2019r. - Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. Park Kopernika , egzamin 

na kartę rowerową - 40 osób, 
 28.05.2019.r. - Szkoła Podstawowa nr 5, konkurs pn. „Bądź bezpieczny na drodze” - 12 

osób, 
 13.04.2019 r. - rozpoczęcie sezonu motocyklowego. 

 
6. Działania informacyjno - edukacyjne „Bezpieczne Wakacje”. Działania mające na celu zwrócenie 
uwagi kierujących pojazdami na: przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, stan techniczny 
pojazdu, bezpieczeństwo pasażerów w szczególności dzieci (korzystanie z pasów bezpieczeństwa, 
przewożenie pasażerów w liczbie większej niż wskazana w dowodzie rejestracyjnym), swój stan 
psychofizyczny, koncentrację w trakcie prowadzenia pojazdu. Podczas działań przygotowywano  oraz 
realizowano przedsięwzięcia profilaktyczne wspierające działania „Bezpieczne Wakacje”, w tym 
wyjazdy zbiorowe i rodzinne na wypoczynek zimowy, kontrole autokarów. Ponadto działania dotyczyły 
wpływu zachowań pasażerów na bezpieczeństwo podczas jazdy (pozytywne i negatywne). 
Kształtowanie właściwych postaw kierujących i pasażerów (w tym korzystanie z pasów 
bezpieczeństwa, przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu 
przytrzymującym dla dzieci).  Działania realizowano w następujących terminach: 

 10.07.2019r. -  I Społeczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp. - 15 osób, 
 09.07.2019r. - Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. 7 osób, 
 05.07.2019r. - UKS Chemik Sport Akademia – 16 osób, 
 03.07.2019r. - Przedszkole Miejskie nr 32 w Gorzowie Wlkp. –100 osób, 
 19.06.2019r. - Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. ul. Paderewskiego - 25 

osób (zakończenie programu „Bezpieczny przedszkolak idzie do szkoły” realizowanego 
wspólnie z  Przedszkolem Miejskim nr  6 w Gorzowie Wlkp.). 
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7. Działania informacyjno edukacyjne „Świeć przykładem”. Działania mające na celu przypomnienie  
i uświadomienie pieszym o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych. W ramach działań 
obchodzony był Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków, który przypadał na dzień 1 października. 
Działania realizowano w następujących terminach: 

 21.10.2019r. - ZUS w Gorzowie Wlkp. Dzień Seniora – 100 osób(seniorów), 
 15.10.2019r. - Zespół Kształcenia Specjalnego nr  1 w Gorzowie Wlkp. – 78 osób, 
 09.10.2019r. - Przedszkole Miejskie nr 29 i 17 w Gorzowie Wlkp. – 50 osób (zajęcia 

praktyczne na przejściu dla pieszych), 
 02.10.2019r. - Przedszkole Miejskie nr 29 w Gorzowie Wlkp. – 45 osób, 
 01.10.2019r. - Przedszkole Miejskie nr 10 w Gorzowie Wlkp. – 22 osób (spotkanie w KMP 

w Gorzowie Wlkp.), 
 5.02.2019r. - Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Drzymały w Gorzowie Wlkp. 5-6 latki 32 dzieci, 
 14.03.2019r. - Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kobylogórska w Gorzowie Wlkp. 3 spotkania 62 

uczniów, 
 18.03.2019r. - Specjalna Szkoła Podstawowa ul. Dunikowskiego w Gorzowie Wlkp. 12 

spotkań 60 dzieci, 
 01.04.2019r. - Przedszkole Miejskie nr 13 ul. Bracka w Gorzowie Wlkp. - 47 osób, 
  26.04.2019r. - Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Drzymały w Gorzowie Wlkp. -26 osób, 
 27.05.2019r. - Szkoła Specjalna nr 1 w Gorzowie Wlkp. 70 dzieci, 
 17.09.2019r. - Przedszkole Miejskie nr 10 ul. Lelewela w Gorzowie Wlkp. 89 dzieci, 
 23.09.2019r. - Przedszkole Miejskie nr 17 ul. Paderewskiego w Gorzowie Wlkp. 50 dzieci, 
 24.09.2019r. - Prywatna Szkoła Katolicka ul. Chełmońskiego 1 w Gorzowie Wlkp. 52 

uczniów, 
 30.09.2019r. - Prywatna Szkoła Artystyczna w Gorzowie Wlkp. 72 uczniów, 
 01.10.2019r. - Zwiedzanie komendy pogadanka 24 dzieci, 
 15.10.2019r. - Prywatna Szkoła Podstawowa ul. Dunikowskiego w Gorzowie Wlkp. 82 

dzieci. 
 
8. Działania informacyjno-edukacyjne „Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo”. Działania mające 
na celu przypomnienie i uświadomienie kierującym o wpływie stanu i jakości oświetlenia pojazdów na 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, tj. kierujących oraz innych uczestników ruchu drogowego,  
w szczególności pieszych. Działania realizowano w terminie od 21 października do 15 grudnia 
(kontrole prawidłowego oświetlenia pojazdu). 

 21.10.2019 r. – ZUS w Gorzowie Wlkp. Dzień Seniora – 100 osób(seniorów). 
 

9. Działania informacyjno-edukacyjne „Nie zabijaj”. Działania mające na celu przypomnienie/  
uświadomienie kierującym o tym  że:  

 nie przestrzeganie przepisów z zakresu  ruchu drogowego,  w szczególności przekraczanie 
prędkości, jazda po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie, to czynniki mające 
wpływ na liczbę wypadków drogowych oraz ich skutki;  

 w trakcie jazdy obserwacja drogi oraz jej otoczenia mają wpływ na bezpieczeństwo innych 
uczestników ruchu drogowego; 

 kierujący mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności zbliżając się do przejścia dla 
pieszych, w tym zwalniania przed przejściami dla pieszych.  

Akcja połączona z policyjnymi działaniami kontrolno – prewencyjnymi pn. ZNICZ. 
 
10. Działanie profilaktyczno-informacyjne pn. „Bezpieczna Droga do Szkoły”. Działanie polega na 
promowaniu zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w drodze do szkoły oraz w drodze 
powrotnej ze szkoły. 
  
II. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. 
  
1. W okresie od kwietnia do września 2019 r. - funkcjonariusze KMP brali udział w festynach  
i imprezach, podczas których organizowano policyjne stoiska profilaktyczno-prewencyjne, gdzie 
informowano głównie dzieci i młodzież o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, numerach 
alarmowych, zadaniach Policji, przekazywano także informacje dotyczące aplikacji „Moja Komenda”  
i „Krajowa Mapa Zagrożeń”. Ponadto spotkania te realizowano pod hasłem „Kręci mnie 
bezpieczeństwo… nad wodą” -  w związku z tym szczególnie omawiano bezpieczne zachowania na 
drodze, bezpieczny Internet i bezpieczne wakacje, w tym bezpieczne zachowania nad wodą i sporty 
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wodne. Uczestnikom wręczane były poświęcone tej tematyce materiały – ulotki i naklejki. Działania te 
były przeprowadzone w terminach:  

 02.04.2019r. – „Zaświeć się na niebieska dla autyzmu” w Gorzowie Wlkp. Park Górczyński 
 13.04.2019r. – Festyn Rodzinny pn. „Rozpoczęcie sezonu motocyklowego” w Gorzowie 

Wlkp., ul. Zygalskiego,  
 27.04.2019r. – Akcja pn. „Wymień Odpady na Kulturalne Wypady” w Gorzowie Wlkp.  

ul. Przemysłowa, 
 18.05.2019r.- Festyn „Kłodawska majówka”, 
 30.05.2019r. -100 Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorzowie Wlkp. Pl. Grunwaldzki, 
 30.05.2019r. – Festyn w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Gorzowie Wlkp. ul. Głowackiego 4, 
 31.05.2019r. - Festyn „Siła jest w nas” przy GCPR w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka, 
 31.05.2019r. – Festyn w Szkole Podstawowej w Boleminie,  
 31.05.2019r. – Festyn w Szkole Podstawowej nr 21 w Gorzowie Wlkp.,  
 01.06.2019r. – Dzień dziecka przy KMP w Gorzowie Wlkp., 
 03.06.2019r. – Przedszkole Miejskie nr 20 w Gorzowie Wlkp., 
 08.06.2019r. – Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Dzierżowie, 
 08.06.2019r. - Festyn Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., organizowany  

w Boleminie, 
 09.06.2019r. – Lubuski Piknik Zdrowia w Gorzowie Wlkp. w Parku Róż, 
 11.06.2019r. – Festyn „Czysta woda” w Gorzowie Wlkp. -  VII Konferencja Młodzieży, 

16.06.2019r. – Festyn na terenie Pola Golfowego w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 52, 
 14.06.2019r. – Festyn w Przedszkolu Miejskim nr 21 w Gorzowie Wlkp.  ul. Dunikowskiego 

5, 
 14.06.2019r. – Festyn w Przedszkolu Miejskim nr 19 w Gorzowie Wlkp. ul. 8 Maja 7, 
 14.06.2019r. – Festyn w Przedszkolu Miejskim nr 31 w Gorzowie Wlkp. ul. Chmielna 7, 
 15.06.2019r. – Festyn w Przedszkolu Miejskim nr 33 w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 4, 
 18.06.2019r. - Festyn „Kłodawska Majówka”, 
 20.06.2019r. – III Festyn Rodzinny w Gorzowie Wlkp. na Placu Jana Pawła II, 
 24.06.2019r. – I Piknik Środowiskowych Domów Samopomocy w Santoku, 
 06.09.2019r. – Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gorzowie Wlkp. 

przy ul. Prądzyńskiego, 
 19.09.2019r. – Międzygminny bieg połączony z konkursem ekologicznym w Gorzowie 

Wlkp.  w Parku Górczyńskim, 
 
2. Spotkania profilaktyczne „Bezpieczny przedszkolak” w przedszkolach i w szkołach 
podstawowych. Spotkania mające na celu przekazanie najmłodszym podstawowych zasad 
bezpieczeństwa w kwestii m. in. bezpiecznej zabawy, kontaktu z osobą obcą, psem. Spotkania 
odbywały się w formie pogadanek oraz ćwiczeń praktycznych. Zajęcia przeprowadzono  
w następujących terminach: 

 16.09.2019r. - Przedszkole Miejskie nr 7 w Gorzowie Wlkp. ul. Głowackiego 4 – 56 dzieci, 
 05.03.2019 r. – Przedszkole „Chatka Małolatka” ul. Dekerta 93 w Gorzowie Wlkp.- 43 

osoby, 
 25.09.2019r. - Przedszkole Miejskie nr 25 w Gorzowie Wlkp. ul. Długosza 33 – 92 dzieci, 
 27.09.2019r. - Przedszkole Miejskie nr 23 w Gorzowie Wlkp. ul. Wróblewskiego 32 – 33, 
 01.10.2019r. – Przedszkole w Baczynie ul. Gorzowska 64 – 78 dzieci, 
 02.10.2019r. – Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 4 – 60 dzieci, 
 03.10.2019r. – Przedszkole Miejskie nr 3 w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 11 – 65 dzieci, 
 04.10.2019r. – Przedszkole ELEMELEK w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska 64 – 43 dzieci, 
 06.11.2019r. – Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” w Gorzowie Wlkp. ul. Dekerta 

93 – 52 dzieci, 
 13.11.2019r. – Przedszkole Miejskie nr 14  w Gorzowie Wlkp. ul. Kasprowicza 10 – 32 

dzieci. 
 
3. Spotkania profilaktyczne z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich i cyberprzemocy, organizowane w formie 
wykładów i pogadanek. 

 14.02.2019r. - TEB Edukacja ul. Sikorskiego 48 Gorzów Wlkp. 3 grupy 62 uczniów, 
  01.04.2019r. Pierwsza Szkoła Montesorii ul. Słowiańska w Gorzowie Wlkp. 2 grupy 22 

uczniów, 
 02.10.2019r. - Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Szwoleżerów w Gorzowie Wlkp. 28 uczniów, 
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 13.11.2019r. - Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Szarych Szeregów w Gorzowie Wlkp. 38 
uczniów, 

 19.11.2019r. - Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Szarych Szeregów w Gorzowie Wlkp. 38 
uczniów, 

 04.02.2019r. - Zespół Szkół Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp.  
ul. Kazimierza Wielkiego 65 B - 31 osoby, 

 13.02.2019r. - Zespół Szkół Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp.  
ul. Kazimierza Wielkiego 65 B - 16 osób, 

 21.05.2019r. - Szkoła Podstawowa nr 9 w Gorzowie Wlkp. ul. Nowa 7 – 29 uczniów, 
 23.05.2019r. - IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich  

8- 28 osób, 
 24.10.2019r. - IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich  

8- 28 osób, 
 05.11.2019r. - Szkoła Podstawowa nr 10 w Gorzowie Wlkp. ul. Towarowa 21 – 42 osoby, 
 13.11.2019r. - Szkoła Podstawowa nr 4 w Gorzowie Wlkp. ul. Kobylogórska 110 – 79 osób, 
 21.11.2019r. - Szkoła Podstawowa w Janczewie – 19 osób, 
 28.11.2019r. - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich – 42 osoby, 
 06.02.2019r. - Zespół Szkół Gastronomicznych  ul .Pomorska w Gorzowie Wlkp. - 50 

uczniów, 
 20.03 2019r. Prywatna Szkoła Podstawowa ul. Kućki w Gorzowie Wlkp. -  49 osób, 
 21.03.2019r. - dzień otwarty w KMP- Zespół Szkół nr. 13 w Gorzowie Wlkp.- 20 osób, 
 02.04.2019r. - Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego ul. Stanisławskiego w Gorzowie 

Wlkp.- 43 osoby, 
 07.05.2019 r. - Katolicka Szkoła Podstawowa ul. Kućki w Gorzowie Wlkp.- 20 osób, 
 09.05.2019r. - Społeczna Szkoła Podstawowa ul. Kazimierza Wielkiego w Gorzowie Wlkp.- 

35 osób, 
 16.05.2019r. - Specjalna Szkoła Podstawowa ul .Mościckiego  w Gorzowie Wlkp.-25 osób,  
 23.05.2019r. - Centrum Kształcenia Zawodowego ul .Pomorska w Gorzowie Wlkp. -  75 

osób, 
 23.05.2019r. - 4 Liceum Ogólnokształcące ul .Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie Wlkp.-  

25 osób. 
 
4. W okresie grudzień – styczeń 2019 r. – realizacja programu profilaktycznego pn. „Twoje czyny, 
Twoja odpowiedzialność”. Zajęcia skierowane do uczniów klas VI szkół podstawowych 
organizowane były na sali sądowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Uczniowie mieli możliwość 
spotkać się z sędzią, kuratorem sądowym oraz policyjnym profilaktykiem, uczestniczyć w inscenizacji 
rozprawy w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich, a także odwiedzić sądowe pomieszczenie dla osób 
zatrzymanych. Głównym założeniem programu było przedstawienie młodym ludziom konsekwencji 
zachowań związanych z łamaniem prawa oraz nieprzestrzeganiem podstawowych norm społecznych, 
które prowadzą do demoralizacji, a także wyczulenie młodzieży na zjawiska jak cyberprzemoc  
i agresja rówieśnicza. W ramach programu przeprowadzono zajęcia dla 4 grup, uczestniczyło 86 
uczniów. 
 
5. W okresie styczeń – czerwiec  2019r. – realizacja spotkań w szkołach podstawowych klasy VII i VIII 
oraz gimnazjalnych klasy III w ramach Programu Edukacyjno-Wychowawczego pn. „LUPO”. 
Zajęcia zostały przeprowadzone przez dzielnicowych oraz specjalistów ds. nieletnich w szkołach 
znajdujących się na terenie powiatu gorzowskiego. Cel programu to edukacja dzieci i młodzieży  
z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich, poszanowanie norm prawa, przeciwdziałania 
cyberprzemocy, aspekty prawne cyberprzestępczości i metody zabezpieczania dowodów 
cyberprzemocy, uzależnienia, profilaktyka alkoholowa i narkotykowa, aspekty prawne narkomanii. 

 Spotkania z uczniami klas VII z 44 szkół podstawowych - 67 spotkania, w których 
uczestniczyło 1472 uczniów, 

 Spotkania z uczniami klas VIII z 42 szkół podstawowych - 66 spotkania, w których 
uczestniczyło 1415 uczniów, 

 Spotkania z uczniami klas III  z 18 szkół gimnazjalnych - 40 spotkania, w których 
uczestniczyło 755 uczniów, 

 Spotkania  z uczniami klas  VII szkół podstawowych. 
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6. W okresie kwiecień – czerwiec 2019 r. – realizacja spotkań w szkołach podstawowych w ramach 
programu „Lupo V-VI”, przygotowujące do Powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. 
„Bezpieczne Wakacje z Lupo”. Zajęcia przeprowadzone zostały przez dzielnicowych oraz 
specjalistów ds. nieletnich w szkołach podstawowych, znajdujących się na terenie powiatu 
gorzowskiego. Cel programu to edukacja dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania przemocy  
i cyberprzemocy, zasad ruchu drogowego, bezpiecznych zachowań oraz uzależnień. Spotkania  
z uczniami klas V i VI przeprowadzono w 26 szkołach, w których przeprowadzono 88 spotkania 
profilaktyczne w których uczestniczyło 1876 uczniów.  
 
7. Organizowano dni otwarte w Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., podczas których 
przeprowadzano pogadanki z uczniami o różnych aspektach bezpieczeństwa, przedstawiono 
stanowisko dowodzenia, pomieszczenie z lustrem weneckim oraz policyjny radiowóz. 

 21.02.2019r. – „Drzwi otwarte z okazji Dnia Wagarowicza” – 23 uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 10 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Towarowe, 

 06.03.2019r. – I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. ul. Puszkina – 20 osób, 
 06.06.2019r. – 20 osób ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. ul. Dąbrowskiego, 
 22.10.2019r. – Drzwi otwarte w KMP – uczniowie ze Społecznej Szkoły Stowarzyszenia 

Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp. - 65 uczniów, 
 21.03.2019 r. – dzień otwarty w KMP- Zespół Szkół nr. 13 w Gorzowie Wlkp.- 20 osób, 
 03.07.2019 roku – dzień otwarty – dzieci z Deszczna ( z biblioteki)– 17 osób. 

 
8. Prowadzono spotkania profilaktyczne w ramach „Wojewódzkiego Programu Edukacyjno-
Wychowawczego pn. LUPO”, które obejmowały klasy I-IV szkół podstawowych oraz klasy zerowe. 
Wzięło udział 6994 dzieci. Zajęcia przeprowadzone zostały przez dzielnicowych oraz specjalistów ds. 
nieletnich w szkołach podstawowych, znajdujących się na terenie powiatu gorzowskiego. Cel 
programu to edukacja dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznych 
zachowań oraz przemocy rówieśniczej.  
Spotkania z uczniami klas zerowych z 46 szkół podstawowych i przedszkoli przeprowadzili 
policjanci (przeprowadzono 50 spotkań) dla 1 237 uczestników. 

 KPI w Gorzowie Wlkp. – 16  spotkań – 385 dzieci,  
 KP II w Gorzowie Wlkp. – 21 spotkań – 644 dzieci, 
 KP Kostrzyn n/Odrą – 4 spotkania – 85 dzieci, 
 KP w Witnicy – 7 spotkań – 97 dzieci, 
 WP KMP Gorzów Wlkp. – 2 spotkania – 26 dzieci. 

Spotkania z uczniami klas I z 46 szkół podstawowych przeprowadzili policjanci 
(przeprowadzono 85 spotkań) dla 1703 uczestników. 

 KPI w Gorzowie Wlkp. – 35 spotkań – 669 uczniów, 
 KP II w Gorzowie Wlkp. – 21 spotkań – 543 uczniów, 
 KP Kostrzyn n/Odrą – 11 spotkań  – 224 uczniów, 
 KP w Witnicy – 8 spotkań – 113 uczniów, 
 WP KMP Gorzów Wlkp. – 10 spotkań – 154 uczniów. 

Spotkania z uczniami klas II z 45 szkół podstawowych przeprowadzili policjanci 
(przeprowadzono 80 spotkań) dla 1631 uczestników. 

 KPI w Gorzowie Wlkp. – 31 spotkań – 634 uczniów, 
 KP II w Gorzowie Wlkp. – 20 spotkań – 537 uczniów, 
 KP Kostrzyn n/Odrą – 11  spotkań  – 199 uczniów, 
 KP w Witnicy – 9 spotkań  – 119 uczniów, 
 WP KMP Gorzów Wlkp. – 9 spotkań – 142 uczniów. 

Spotkania z uczniami klas III z 47 szkół podstawowych przeprowadzili policjanci  
(przeprowadzono 78 spotkań) dla 1584 uczestników. 

 KPI w Gorzowie Wlkp. – 30 spotkań – 649 uczniów, 
 KP II w Gorzowie Wlkp. – 21 spotkań  – 483 uczniów, 
 KP Kostrzyn n/Odrą – 10 spotkań – 222 uczniów, 
 KP w Witnicy – 8 spotkań – 102 uczniów, 
 WP KMP Gorzów Wlkp. – 9 spotkań – 128 uczniów. 

Spotkania z uczniami klas IV z 40 szkół podstawowych przeprowadzili policjanci  
( przeprowadzono 59 spotkań) dla 939 uczestników. 

 KPI w Gorzowie Wlkp. – 13 spotkań – 253 uczniów, 
 KP II w Gorzowie Wlkp. – 16 spotkań – 288 uczniów, 
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 KP Kostrzyn n/Odrą – 8 spotkań – 112 uczniów, 
 KP w Witnicy – 6 spotkań – 64 uczniów, 
 Wydział Prewencji KMP Gorzów Wlkp. – 12 spotkań – 122 uczniów. 

 
9. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka zorganizowano spotkania: 

 10.12.2019 r. spotkanie w KMP w Gorzowie Wlkp. z pedagogami szkół 
ponadpodstawowych. W trakcie spotkania omówiono prawa człowieka, 

 11.12.2019 r. – w trakcie zajęć lekcyjnych w klasach policyjnych w Liceum Katolickim św. 
Tomasza z Akwinu w Gorzowie Wlkp., 

 13.12.2019r. – spotkanie w „Kinie 60 Krzeseł” w którym uczestniczyli uczniowie Zespołu 
Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. – około 65 osób. Wyświetlono film „Kafarnaum” 
który stanowił podstawę do dyskusji o prawach człowieka.  

 
III. Bezpieczeństwo osób starszych. 
 
1. Od początku roku realizowano program „Seniora nie oszukasz”, w ramach którego 
przeprowadzano spotkania z seniorami, ale również z innymi grupami np. młodzieżą, której mówiono  
o zagrożeniach związanych z oszustwami na seniorach i proszono uczestników spotkań, aby 
przekazywali informacje swoim bliskim, aby ustrzec ich przed oszustwami. W ramach tych spotkań 
przygotowywano ulotkę oraz roznoszony był „List otwarty Komendanta Wojewódzkiego Policji  
w Gorzowie Wlkp.” List przekazany został: 

 Dyrektorom banków – 34, 
 Dyrektorom/kierownikom Poczty Polskiej – 14, 
 Duchownym – 27, 
 Sołtysom 99, 
 ADM – 4, 
 GCPR/OPS – 13, 
 Biblioteki/ Ośrodki Zdrowia – 42. 

W ramach programu przeprowadzono spotkania profilaktyczne: 
 z seniorami odbyło się 20 spotkań w których uczestniczyło 441 osób, 
 z młodzieżą – przeprowadzono 84 spotkania w których uczestniczyło 1841 uczniów, 
  z sołtysami – 99 spotkania – 99 uczestników, 
 pracownikami ADM/spółdzielni – 7 spotkań w których uczestniczyło 11 osób, 
 GCPR/OPS – 10 spotkań w których uczestniczyło 52 osób, 
 inne miejsca np. koło gospodyń wiejskich, rodzice, festyny – 9 spotkań, w których 

uczestniczyło 308 osób. 
 

2. Spotkania profilaktyczne „Bezpieczny senior”  oraz w ramach cyklu spotkań „Seniorem być czyli 
jak bezpiecznie żyć” z seniorami w formie pogadanek i wykładów. Działania mające na celu edukację  
i informowanie najstarszych na temat grożących im niebezpieczeństw, głównie ze strony oszustów 
oraz tematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkania odbyły się: 

 19 luty 2019 rok w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp.  
spotkanie z seniorami oraz osobami niepełnosprawnymi – tematyka- jak przeciwdziałać 
przemocy w rodzinie oraz omówienie metod oszustw i ochrona przed nimi – spotkanie 
przeprowadził koordynator procedury „Niebieska Karta” przy KMP w Gorzowie Wlkp. wraz 
z Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumentów i Spraw Mieszkańców. Udział w spotkaniu 
wzięło około 40 osób, 

 05.10.2019r. - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. - I Forum 
Seniora – omówienie metod działania oszustów wobec osób starszych oraz sposoby 
uniknięcia tych zagrożeń- wspólne wystąpienie funkcjonariuszy z Wydziału Prewencji KMP 
i KWP w Gorzowie . Udział w forum wzięło około 250 osób, 

 09.10.2019 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. - II Forum 
Seniora tematyka- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w tym wobec osób starszych. 
Realizacja procedury „Niebieska Karta” - przekazanie broszurek tematycznych. 
Wystąpienie koordynatora procedury NK przy KMP w Gorzowie Wlkp. wraz z 
przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzowie Wlkp, w w forum udział wzięło 
około 100 osób.  

Podczas spotkań prowadzono kolportaż ulotek związanych z bezpieczeństwem seniorów (ulotki 
opracowane przez KMP w Gorzowie Wlkp. oraz Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta). 
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3. "Seniorze nie daj się oszukać” – przygotowano ulotkę z informacjami jak ustrzec się przed 
oszustami i gdzie szukać pomocy. Przy współudziale Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. oraz Starostwa 
Powiatowego w Gorzowie Wlkp. powielono ją, a następnie przekazano do Gorzowskiego Regionu 
Sieci Poczty Polskiej – jej pracownicy będą dostarczać ulotkę do seniorów z miasta Gorzowa Wlkp. 
oraz powiatu gorzowskiego. Wersja elektroniczna została przesłana do wszystkich urzędów gmin, 
które zamieściły informacje na swoich stronach internetowych, a także zamieściły w wydawanych 
przez siebie lokalnych gazetkach, informatorach. 
 
4. Przygotowano nową inicjatywę z myślą o bezpieczeństwie osób starszych i chorych – opracowano 
ulotkę dotyczącą ZAGINIĘĆ – czym są, jak im zapobiegać oraz co należy zrobić, gdy osoba bliska 
zaginie. Ulotka/plakat jest adresowana do rodzin i opiekunów osób chorych i starszych. Plakaty 
zamieszczone zostały w przychodniach oraz urzędach na terenie powiatu. Wersja elektroniczna 
została przesłana do wszystkich urzędów gmin, które zamieściły informacje na swoich stronach 
internetowych. Ponadto w/w zagadnienie zostało szczegółowo omówione podczas spotkań: 

 09.08.2019r. – Dzienny Dom Pobytu „Senior – Wigor w Witnicy – 25 osób, 
 11.09.2019r. – Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. B. Krystyna w Gorzowie Wlkp.                         

ul. Słoneczna 63 – 30 osób, 
 17.09.2019r. – Dom u Oblatów w Gorzowie Wlkp. ul. Bracka – 7 osób, 
 21.11.2019r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 42– 

100 osób, 
 25.11.2019r. – Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie – wolontariat Gorzowski w Gorzowie 

Wlkp., 
 spotkanie zrealizowano w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gorzowie Wlkp.                        

ul. Złotego Smoka 6 – 30 osób. 
 

5. W dniu 21.10.2019r. odbyło się  spotkanie w Zakładzie Ubezpieczenie Społecznych w Gorzowie 
Wlkp. ul. Sikorskiego, w ramach obchodów Dnia Seniora. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Zdrowi, 
bezpieczni, aktywni”. Uczestniczyło w nim około 100 osób oraz przedstawiciele wielu instytucji. 
Policjanci KMP w Gorzowie Wlkp. omówili kwestie dotyczące metod oszustw, zagadnienia, jakim jest 
zaginięcie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym.   
 
IV. Inne działania profilaktyczne. 

 Udział funkcjonariuszy Policji w kilkudziesięciu festynach i imprezach miejskich, podczas 
których rozmawiano nt. bezpieczeństwa osób starszych oraz przekazywano broszury 
informujące, jak ustrzec się przed oszustami oraz porady, jak zabezpieczyć swoje mienie. 
W trakcie festynów funkcjonariusze propagowali także aktywny i zdrowy styl życia 
seniorów. 

 Apel Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp. wystosowany do mieszkańców 
Gorzowa Wlkp. za pośrednictwem gorzowskich parafii (odczytany podczas niedzielnych 
ogłoszeń  w kościołach. 

 Podczas organizowanych debat i konsultacji społecznych także omawiano tematykę 
bezpieczeństwa osób starszych – zapobieganie i reagowanie. 

 Podczas debaty organizowanej przez Komisariat Policji I w Gorzowie Wlkp. w dniu 13 
czerwca 2019 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. 
koordynator procedury „Niebieska Karta” przy KMP w Gorzowie Wlkp. oraz 
przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzowie Wlkp. omówiły tematykę 
przemocy w rodzinie,  w tym osób starszych wraz ze wskazaniem, jak bronić się przed tym 
zjawiskiem i gdzie szukać pomocy. W debacie udział wzięły 23 osoby. 

 Liczne artykuły na temat bezpieczeństwa osób starszych ukazały się na stronie Komendy 
Miejski Policji w Gorzowie Wlkp.  

 Współpraca z ZUS w zakresie bezpieczeństwa seniorów. 
  

V.  Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie). 
 
1. W dniach 19-25 lutego 2019r. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Zwrócenie uwagi 
społeczeństwa na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych, uruchomienie punktów konsultacyjnych  
i specjalistów osób dyżurujących instytucji zajmujących się osobami pokrzywdzonymi. W ramach 
tygodnia odbyły się następujące spotkania: 
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W dniu 19 lutego 2019 rok w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. 
spotkanie z seniorami oraz osobami niepełnosprawnymi – tematyka- jak przeciwdziałać przemocy  
w rodzinie oraz omówienie metod oszustw i ochrona przed nimi – spotkanie przeprowadził 
koordynator procedury „Niebieska Karta” przy KMP w Gorzowie Wlkp. wraz z Miejskim Rzecznikiem 
Praw Konsumentów i Spraw Mieszkańców. Udział w spotkaniu wzięło około 40 osób. 
 
W dniu 22 lutego 2019r. w holu kina Cinema 3D w Galerii Manhattan w Gorzowie Wlkp. 
zorganizowano  punkt konsultacyjny, podczas którego specjaliści tj. przewodnicząca Zespołu 
Interdyscyplinarnego z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz policjanci z ruchu drogowego, 
dochodzeniowo- śledczego, dzielnicowy i koordynator procedury NK przy KMP Gorzów Wlkp. pełnili 
dyżur dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Z punktu skorzystało około 10  osób. Działania KMP 
w Gorzowie Wlkp. nagłośniła lokalna telewizja Tele -top, informacje o „Tygodniu” ukazały się także na 
stronach internetowych gorzowskiej jednostki oraz na stronie mojgorzow.pl. 
Podczas spotkań przekazywano broszurki i ulotki informacyjno- edukacyjne. 
 
Spotkania profilaktyczne w szkołach ponadgimnazjalnych na temat dopalaczy i uzależnień.                    
W spotkaniach uczestniczyło 1790 uczniów i 12 rodziców – było to 58 spotkań w 24 szkołach,  
w ramach wojewódzkiego programu „Dopalam się sobą”, odbywające się w formie pogadanek, 
wykładów, projekcji filmów, spotów o tej tematyce. Spotkania zrealizowano we wszystkich szkołach 
średnich miasta, między innymi  w następujących terminach: 

 05.02.2019r. – Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. ul. Poznańska 23 – 55 
uczniów, 

 07.01.2019r. - III Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. ul. Warszawska 18 -74 
uczniów, 

 05.02.2019r. - Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. ul. Poznańska 23 – 55 
uczniów, 

 16.05.2019r. – Zespół Szkół nr 14 w Gorzowie Wlkp. ul. Mościckiego – 30 osób, 
 17.05.2019r. – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp.  

ul. Czereśniowa 4 – 31 uczniów, 
 23.05.2019r. - IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich  

8- 28 osób, 
 29.05.2019r. - Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. ul. 30 Stycznia 29 – 28 

uczniów 
 03.06.2019r. -III Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. ul. Warszawska 18 – 44 

osoby, 
 26.03.2019 r. – Liceum Plastyczne na ul. Bema w Gorzowie Wlkp.-  103  uczniów, 
 06.03.2019r. - LO Katolickie ul. Drzymały w Gorzowie Wlkp. -73 osoby, 
 06.04.2019r.- Festyn Rodzinny Niebieski Bieg dla Autyzmu około 200 osób, 
 15.05.2019r.- LO ul. Drzymały w Gorzowie Wlkp. - 10 osób, 
 16.05.2019r.- Technikum Budowlane ul. Okrzei w Gorzowie Wlkp. 57 osób, 
 23.05.2019r.- LO nr 4 ul. Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie Wlkp. 28 uczniów, 
 10.06.2019r. Festyn Rodzinny Dzierżów około 100 osób, 
 06.03.2019r. LO Katolickie ul. Drzymały w Gorzowie Wlkp. 4 grupy 72 uczniów, 
 06.04.2019r. Festyn Rodzinny Niebieski Bieg dla Autyzmu 200 osób, 
 15.05.2019r Liceum Ogólnokształcące ul. Drzymały w Gorzowie Wlkp.- 9 uczniów, 
 23.05.2019r LO nr 4 ul. kosynierów Gdyńskich w Gorzowie Wlkp. 28 uczniów. 

 
5.  Kampania edukacyjno – profilaktyczna „ Narkotyki i dopalacze zabijają”.   
Od kwietnia do 31 grudnia 2019 r. wdrożona została kampania edukacyjno- profilaktyczna pn.: 
Narkotyki i dopalacze zabijają”,  której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie Patoklimaty”. Kampania 
ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem 
narkotyków i tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych jak  i społecznych 
uzależnienia od tych substancji. W związku z powyższym w ramach realizacji kampanii 
przeprowadzono spotkania profilaktyczne, w których omówiono powyższą tematykę: 

 17.05.2019r. – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp.  
ul. Czereśniowa 4 – 31 uczniów, 

 20.05.2019r – Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. ul. Poznańska 23 – 31 
uczniów, 

 29.05.2019r. – Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. ul. 30 Stycznia 29 – 28 
uczniów, 
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 23.05.2019r. – IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 
8- 28 osób, 

 03.06.2019r. – III Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. ul. Warszawska 18 – 44 
osoby, 

 24.10.2019r. – IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 
8- 30 osób, 

 28.11.2019r. – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich – 42 osoby, 
 02. 04. 2019 r. – Szkoła Mistrzostwa Sportowego ul. Stanisławskiego w Gorzowie Wlkp.- 

55 osób, 
 22.11.2019 r. Centrum Kształcenia Zawodowego na ul. Pomorskiej w Gorzowie Wlkp.- 103 

uczniów, 
 19.12.2019 r. – SP w Lipkach Wielkich – 35 rodziców i nauczycieli. 

 
Przeprowadzano również spotkania nie objęte programami profilaktycznymi, a poświęconymi 
uzależnieniom oraz ich konsekwencjom: 

 21.05.2019r. – Szkoła Podstawowa nr 9 w Gorzowie Wlkp. ul. Nowa 7 – 29 uczniów, 
 05.11.2019r. – Szkoła Podstawowa nr 10 w Gorzowie Wlkp. ul. Towarowa 21 – 42 uczniów, 
 13.11.2019r. – Szkoła Podstawowa nr 4 w Gorzowie Wlkp. ul. Kobylogórska 110 – 79 

uczniów. 
Przeprowadzono spotkanie z wykorzystaniem walizki edukacyjnej dot. narkotyków i dopalaczy, 
w ramach spotkań adresowanych do dorosłych informowano jakie przedmioty i zachowania 
mogą świadczyć o zażywaniu środków odurzających: 

 07.02.2019r. – Szkoła Podstawowa w Wawrowie – zebranie dla nauczycieli około 10 osób, 
 10.09.2019r – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp.                       

ul. Czereśniowa 4 – zebranie dla rodziców uczestniczyło w nim 370 osób. 
 

VI. Cyberprzestępczość (cyberprzemoc, kradzież danych, oszustwa). 
 
Spotkania profilaktyczne skierowane do młodzieży szkół podstawowych i średnich, w formie 
pogadanek z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dotyczące zjawiska cyberprzemocy oraz 
bezpieczeństwa w internecie: 

 04.02.2019r. - Zespół Szkół Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp.  
ul. Kazimierza Wielkiego 65 B – 31 osoby, 

 21.11.2019r. – Szkoła Podstawowa w Janczewie – 19 osób, 
 08.02.2019r. - Zespół Szkół Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp.  

ul. Kazimierza Wielkiego 65 B – 62 osoby, 
 13.02.2019r. - Zespół Szkół Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp.  

ul. Kazimierza Wielkiego 65 B – 16 osób, 
 13.11.2019r. – Szkoła Podstawowa nr 4 w Gorzowie Wlkp. ul. Kobylogórska 110 – 79 osób 
 21.11.2019r. – Szkoła Podstawowa w Janczewie – 19 osób, 
 28.11.2019r. – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich – 42 osób, 
 06.02.2019  r. – Zespół Szkół Gastronomicznych  ul .Pomorska w Gorzowie Wlkp.  - 50 

uczniów, 
 20.03 2019 r. Prywatna Szkoła Podstawowa ul. Kućki w Gorzowie Wlkp. -  49 osób, 
 21.03.2019 r. – dzień otwarty w KMP- Zespół Szkół nr. 13 w Gorzowie Wlkp.- 20 osób, 
 02.04.2019 r. – Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego ul. Stanisławskiego w Gorzowie 

Wlkp.- 43 osoby, 
 07.05.2019 r. Katolicka Szkoła Podstawowa ul. Kućki w Gorzowie Wlkp.- 20 osób, 
 09.05.2019r – Społeczna Szkoła Podstawowa ul. Kazimierza Wielkiego w Gorzowie Wlkp.- 

35 osób, 
 16.05.2019 r. – Specjalna Szkoła Podstawowa ul .Mościckiego  w Gorzowie Wlkp.-25 

osób,  
 23.05.2019 r. Centrum Kształcenia Zawodowego ul .Pomorska w Gorzowie Wlkp. -  75 

osób, 
 23.05.2019 r. – 4 Liceum Ogólnokształcące ul .Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie Wlkp.-  

25 osób, 
 10.01.2019r. – Pogotowie Opiekuńcze w Gorzowie Wlkp. ul. Spokojna – 6 uczniów, 
 14.02.2019r. – TE Edukacja w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego– 66 osób, 
 26.03.2019r. –Pierwsza Szkoła Montesorii w Gorzowie Wlkp. ul. Słowiańska  – 23 uczniów, 
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 22.05.2019r. –Prywatna Szkoła Artystyczna w Gorzowie Wlkp. ul. Cegielskiego – 45 
uczniów, 

 02.10.2019r.- Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Szwoleżerów w Gorzowie Wlkp. - 28 uczniów, 
 13.11.2019r.- Szkoła Podstawowa nr 20 w Gorzowie Wlkp. ul. Szarych Szeregów 58 

uczniów, 
 19.11.2019r.- Szkoła Podstawowa nr 20 w Gorzowie Wlkp. ul. Szarych Szeregów 48 

uczniów, 
 02.10.2019r Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Szwoleżerów w Gorzowie Wlkp. 28 uczniów. 

 
Udział i promowanie kampanii „Nie hejtuję – reaguję”, trwającej od listopada 2019r. ,w ramach której 
prowadzone są spotkania w szkołach, a kadra pedagogiczna jest informowana o możliwości 
wykorzystania materiałów edukacyjnych dot. bezpieczeństwa w sieci ze strony Fundacji Dajemy 
Dzieciom Siłę. 

 21.11.2019r. – Szkoła Podstawowa w Janczewie – 19 osób, 
 22.11.2019r. – Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Pomorska 67 – 

103 osób, 
 28.11.2019r. – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich ul. Szosowa 

109 – 45 osób. 
 
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu przeprowadzono ogółem 
56 spotkań, w tym 2 z rodzicami – uczestniczyło w nich 2070 osób ( w tym 117 osób dorosłych). 
Spotkania realizowane były w: 

 04.02.2019r. - Zespół Szkół Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp.  
ul. Kazimierza Wielkiego 65 B – 31 osoby, 

 05.02.2019r. – Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. ul. Poznańska 23 – 55 osób, 
 07.02.2019r. – Zespół Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 64c – 90 osób, 
 08.02.2019r. - Zespół Szkół Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp.  

ul. Kazimierza Wielkiego 65 B – 62 osoby, 
 07.02.2019r.- Szkoła Podstawowa w Wawrowie – 12 osób. 

 
VII. Handel ludźmi. 
 
Realizacja programu profilaktycznego „Zapobieganie handlowi ludźmi – XIII edycja” – spotkania, 
prelekcje, zajęcia z młodzieżą szkół średnich odbyły się w formie multimedialnej, połączone były  
z pokazem filmów, spotów i prezentacji. Młodzież otrzymała materiały w formie płyt DVD, ulotek, 
poradników i komiksów, promowana była również mobilna aplikacja SAFE. Ogółem przeprowadzono 
22 spotkania w  placówkach i uczestniczyło w nich 393 osoby. Spotkania z młodzieżą poświęcone 
wyłącznie tematyce handlu ludźmi  odbyły się między innymi w:  

 17.05.2019r. – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp.  
ul. Czereśniowa 4 – 31 uczniów, 

 20.05.2019r – Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. ul. Poznańska 23 – 31 
uczniów, 

 29.05.2019r. – Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. ul. 30 Stycznia 29 – 28 
uczniów, 

 03.06.2019r. – III Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. ul. Warszawska 18 – 44 
osoby. 

 
W ramach obchodów  Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego, przypadającego na dzień 25 
maja, przeprowadzono 5 spotkań w 4 szkołach, w którym uczestniczyło 177 uczniów tj.: 

 20.05.2019r.  - Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp.- 32 uczestników, 
 23.05.2019r. - 2 spotkania -IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. – 56 uczniów, 
 27.05.2019r. - Specjalna Szkoła Podstawowa ul. Dunikowskiego w Gorzowie Wlkp.- 70 

 uczniów, 
 29.05. 2019r. - Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp.- 19 uczniów, 
 15.05.2019r. - Liceum Ogólnokształcące ul. Drzymały w Gorzowie Wlkp.- 9 uczniów, 
 16.05.2019r. - Technikum Budowlane ul. Okrzei w Gorzowie Wlkp. - 57 uczniów, 
 09.10.2019r. - Katolicka Szkoła Podstawowa ul. Drzymały w Gorzowie Wlkp. 84 uczniów, 
 06.11.2019r. - Zespół Szkół Budowlanych ul. Okrzei w Gorzowie Wlkp. 31 uczniów, 
 07.11.2019r. - Zespół Szkół Budowlanych ul. Okrzei w Gorzowie Wlkp. 51 uczniów, 
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 17.10.2019r. - w związku z obchodami Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi 
zorganizowano spotkanie w kinie „60 Krzeseł” – wspólnie z funkcjonariuszami Straży 
Granicznej. W ramach spotkania wyświetlono film pt. „Mam na imię Justin” oraz omówione 
zostały formy handlu ludźmi, zagrożenia oraz sposoby zapobieżenia stania się ofiarą 
handlu ludźmi. W spotkaniu udział wzięło 70 uczniów, którym przekazano ulotki 
informacyjne, zawierające m.in. adresy fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz 
handlu ludźmi. 

 18.10.2019 – 3 spotkania na temat przeciwdziałania handlowi ludźmi zorganizowane dla 
młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. Udział wzięło 73 uczniów.  

 09.10.2019 – 3 spotkania na temat przeciwdziałania handlowi ludźmi zorganizowane dla 
młodzieży z Katolickiego Liceum im. Św. Tomasza z Akwinu w Gorzowie Wlkp. Udział 
wzięło 66 uczniów . 
 

VIII. Bezdomność i żebractwo. 
 
 listopad 2019r. – działania w ramach akcji „Zima 2019/2020” – sprawdzanie miejsc 
przebywania osób bezdomnych wraz z pracownikami socjalnymi GCPR, przedstawicielami OPON, 
Caritas, innych służb oraz informowanie spotkanych osób o możliwościach uzyskania wsparcia. 
Zamieszczenie informacji na stronie internetowej KMP Gorzów (7 komunikatów w miesiącach listopad-
grudzień o tematyce bezdomności, wraz z informacjami o placówkach, adresach i numerach 
telefonów). Cykliczna kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych – udzielanie wsparcia oraz 
przekazywanie informacji osobom potrzebującym wsparcia o placówkach pomocowych oraz pomocy 
finansowej i materialnej - wspólnie z Sekcją ds. Bezdomności GCPR oraz OPON i Caritas. 
Zaproszenie do współpracy zarządców domów mieszkalnych i spółdzielni mieszkaniowych - kampania 
informacyjna na temat form pomocy dla osób bezdomnych  oraz adresy placówek i  instytucji 
udzielających pomocy osobom bezdomnym. Współpraca z zarządcami ADM-ów i spółdzielni 
mieszkaniowych miejsc przebywania osób bezdomnych w budynkach. 
 Trzecia edycja Akcji „Przyjazna Zima”- listopad - grudzień 2019 - zorganizowana przez 
Wydział Prewencji KMP Gorzów Wlkp. –  zbiórka  odzieży, żywności i artykułów higieny osobistej dla 
najuboższych, bezdomnych, potrzebujących wsparcia z terenu miasta Gorzowa Wlkp.  
Do akcji oprócz funkcjonariuszy Policji przyłączyły się gorzowskie szkoły: SP nr 13 oraz SP nr 20  
w Gorzowie Wlkp., SP nr 9 w Gorzowie Wlkp., Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  
w Gorzowie Wlkp., Katolickie  Liceum im. Św. Tomasza z Akwinu w Gorzowie Wlkp., II LO w Gorzowie 
Wlkp., IV LO w Gorzowie Wlkp. oraz poinformowani przez media mieszkańcy miasta. Zgromadzone 
rzeczy przekazano do magazynu rzeczowego  gorzowskiego oddziału Caritas oraz punktów Caritas 
w Gorzowie Wlkp. Akcją zainteresowały się lokalne media (TVP 3, informacje o działaniach można 
było przeczytać na stronach KMP, KWP, KGP, oraz m.in. na gorzowianin.pl, gorzow.com ). 
  
IX. Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, w tym bezpieczeństwo w środkach komunikacji 

publicznej. 
 
Przeprowadzono spotkania, w ramach których poruszana była problematyka zagrożeń występujących 
w miejscach pracy i zamieszkania, omawiano sposoby zapobiegania i radzenia sobie z problemami 
oraz zagrożeniami terrorystycznymi , a także jak powinna wyglądać bezpieczna ewakuacja: 

 24.10.2019 r. – Zespół Szkół nr 14 w Gorzowie Wlkp. ul. Mościckiego 3 – 30 osób, 
 20.11.2019 r. – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 7 – 20 

osób, 
 listopad-grudzień 2019 r.  - przygotowano ulotki informacyjne poświęcone bezpieczeństwu 

domu i mieszkania, które szczególnie skierowano poprzez dzielnicowych do mieszkańców 
zagrożonych kradzieżami i włamaniami do domków jednorodzinnych. Ponadto w dniu 
14.11.2019 r. przeprowadzono działania informacyjne pt. „ Bezpieczny Dom i mieszkanie” 
wspólnie ze Strażą Pożarną.  

 31.10.-03.11.2019 r. – działania profilaktyczne w ramach akcji „Znicz” – rozpropagowanie 
opracowanych ulotek „Uważaj na kieszonkowców” w okolicach Cmentarza Komunalnego 
w Gorzowie Wlkp. oraz cmentarzy na terenie powiatu gorzowskiego, przystanków MZK 
oraz w środkach komunikacji miejskiej, a także informowanie o zagrożeniach kradzieżami 
kieszonkowymi, za pośrednictwem strony internetowej KMP Gorzów Wlkp. 

 23-31.12.2019 r. – akcja w ramach działań „Boże Narodzenie” - rozpropagowanie 
opracowanych ulotek „Uważaj na kieszonkowców” w okolicach centrów handlowych                           
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i przystanków komunikacji miejskiej; informowanie o zagrożeniach kradzieżami 
kieszonkowymi, za pośrednictwem strony internetowej KMP Gorzów Wlkp. 

 23-31.12.2019r- działania pn. „Fajerwerki” - wspólnie z PSP w Gorzowie Wlkp., mające na 
celu dokonanie kontroli sprzedawanych produktów pirotechnicznych oraz czy nie są one 
sprzedawane nieletnim.  
 

X. Bezpieczny wypoczynek. 
 
1. Styczeń-luty 2019r. – realizacja działań „Bezpieczne ferie 2019” – od stycznia 2019r. Policjanci 
przeprowadzili ponad 197 spotkań z uczniami, których tematyka dotyczyła bezpieczeństwa podczas 
zimowego wypoczynku. W trakcie trwania ferii przeprowadzono także 17 kontroli w miejscach 
zorganizowanego wypoczynku, jednocześnie dla uczestników półkolonii przeprowadzano pogadanki 
dotyczące bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii. W trakcie działań dzielnicowi i specjaliści  ds. 
nieletnich 93 razy kontrolowali punkty sprzedaży alkoholu, 42 razy odwiedzili „dzikie lodowiska” 
sprawdzając czy na taflę lodu nie wchodzą najmłodsi. W trakcie ferii wylegitymowano 46 nieletnich. 
Ponadto w tym czasie w 17 przypadkach policjanci prowadzili rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze             
z nieletnimi w obecności rodzica/opiekuna.  
Spotkania wyprzedzające ferie: 

 04.01.2019r. – Szkoła Podstawowa nr 4  w Gorzowie Wlkp. ul. Kobylogórska 110 – 46 
uczniów, 

 07.01.2019r. – III Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. ul. Warszawska 18 – 74 
uczniów, 

 08.01.2019r. – Przedszkole Miejskie nr 29 w Gorzowie Wlkp. ul. Wróblewskiego 48 – 61 
uczniów, 

 11.01.2019r. - Społeczna Szkoła Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp.                     
ul. Kazimierza Wielkiego 65b – 78 uczniów. 
 

Spotkania w czasie ferii: 
 14.01.2019r. – Fruwająca Akademia Tańca w Gorzowie Wlkp. ul. Kossaka 1-3 – 14 dzieci, 
 14.01.2019r. – Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. ul. Warszawska 35 – 17 dzieci, 
 15.01.2019r. – Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka w Gorzowie Wlkp.  

ul. Słowiańska – 60 dzieci, 
 15.01.2019r. – Kle Kle Kids w Gorzowie Wlkp. ul. Korfantego 9a – 30 dzieci, 
 16.01.2019r. – Świetlica Stokrotka w Gorzowie Wlkp. ul. Batalionów Zośka – 13 dzieci, 
 16.01.2019r. – Klub Szachowy STILON Gorzów ul. Chrobrego 28 – 15 dzieci, 
 17.01.2019r. – BUŹKA Akademia Twórczego Juniora w Gorzowie Wlkp. ul. Niepodległości 

30H/2 – 17 dzieci, 
 17.01.2019r, - Firma Handlowo-Usługowa Łukasz Kopciuch w Gorzowie Wlkp.  

ul. Paderewskiego – 15 dzieci, 
 21.01.2019r. - Fruwająca Akademia Tańca w Gorzowie Wlkp. ul. Kossaka 1-3 – 8 dzieci, 
 21.01.2019r. - Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. ul. Warszawska 35 – 14 dzieci, 
 22.01.2019r. - Kle Kle Kids w Gorzowie Wlkp. ul. Korfantego 9a – 30 dzieci, 
 22.01.2019r. - Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka w Gorzowie Wlkp.  

ul. Słowiańska – 60 dzieci, 
 22.01.2019r. – Studio Tańca Parkieciarnia w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego – 8 

dzieci, 
 23.01.2019r. - Klub Szachowy STILON Gorzów ul. Chrobrego 28 – 16 dzieci, 
 23.01.2019r. - Świetlica Stokrotka w Gorzowie Wlkp. ul. Batalionów Zośka – 13 dzieci, 
 24.01.2019r. - Firma Handlowo-Usługowa Łukasz Kopciuch w Gorzowie Wlkp.  

ul. Paderewskiego – 14 dzieci, 
 24.01.2019r. – Warta Gorzów Wlkp. ul. Mickiewicza 37 – 21 dzieci, 
 08.01.2019r  pogadanka Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Wróblewskiego w Gorzowie Wlkp. 

112 dzieci, 
 09.01.2019r pogadanka Przedszkole Miejskie nr 33 ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp. 109 

dzieci, 
 09.01.2019r pogadanka Przedszkole Miejskie ul. Długosza w Gorzowie Wlkp. 149 osób, 
 10.01.2019r pogadanka Przedszkole Miejskie nr 32 ul. Stilonowa w Gorzowie Wlkp. 138 

osób, 
 11.01.2019r pogadanka Pogotowie Opiekuńcze w Gorzowie Wlkp. 6 osób, 
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 14.01.2019r kontrola wraz z pogadanką Muzeum Lubuskie ul. Warszawska w Gorzowie 
Wlkp. 17 dzieci, 

 14.01.2019r kontrola wraz z pogadanką Akademia Tańca w Gorzowie W lkp. 14 dzieci, 
 15.01.2019r kontrola wraz z pogadanką Kle Kle Kids ul. Korfantego w Gorzowie Wlkp. 30 

dzieci, 
 15.01.2019r  kontrola wraz z pogadanką Słowianka ul. Słowiańska w Gorzowie Wlkp. 60 

dzieci, 
 21.01.2019r  kontrola wraz z pogadanką Muzeum Lubuskie ul. Warszawska  w Gorzowie 

Wlkp. 14 dzieci, 
 21.01.2019r  kontrola wraz z pogadanką Akademia Tańca w Gorzowie Wlkp. 8 

dziec22.01.2019r kontrola wraz z pogadanką Studio Tańca ul. Kaz. Wielkiego w Gorzowie 
Wlkp. 8 dzieci, 

 22.01.2019r  kontrola wraz z pogadanką Kle Kle Kids ul. Korfantego w Gorzowie Wlkp. 30 
dzieci, 

 22.01.2019r  kontrola wraz z pogadanką Słowianka ul. Słowiańska w Gorzowie Wlkp. 83 
dzieci. 
 

2.  W dniu 21.03.2019 r. – działania pn. „Dzień Wagarowicza 2019”-  w ramach których kontrolowano 
rejon szkół przedszkoli, a także sklepy pod kątem sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. Ponadto 
zorganizowano „Drzwi otwarte w KMP w Gorzowie Wlkp.” W ramach działań wylegitymowano 17 
nieletnich, w tym jedna osoba uciekła z domu rodzinnego. W tym samym dniu zorganizowano  
w Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp dzień otwarty, w którym uczestniczyli uczniowie 
Zespołu Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp. 
 
3. W  dniu 05.06.2019 r. w SP 13 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Paderewskiego oraz na przyległym ternie 
miasteczka ruchu drogowego – odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. 
„Bezpieczne Wakacje z Lupo” - Turniej poprzedzony był spotkaniami edukacyjno-profilaktycznymi  
w szkołach podstawowych klasy V-VI (16 uczestników turnieju. W turnieju wiedzy o bezpieczeństwie 
wzięło udział 26 szkół podstawowych, w których przeprowadzono 88 spotkań, a uczestniczyło nich 
1876 uczniów. W organizacji finału współuczestniczyli: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
w Gorzowie Wlkp., Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. oraz 
Nadleśnictwo Kłodawa. 
 
4. W dniu 19.06.2019 r. – działania w ramach akcji „Zakończenie roku szkolnego 2018/2019”,  
w ramach których kontrolowano rejon szkół i przedszkoli, a także sklepy pod kątem sprzedaży 
alkoholu niepełnoletnim. Kontrolowano również miejsca gromadzenia się młodzieży. 
 
5. DZIEŃ DZIECKA ZAGINIONEGO. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka 
Zaginionego, przypadającego na dzień 25 maja, przeprowadzono 5 spotkań w 4 szkołach, w którym 
uczestniczyło 177 uczniów tj.: 

 20.05.2019r. – Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. pl. Poznańska .- 32 
uczestników, 

 23.05.2019r. – 2 spotkania -IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. – 56 uczniów, 
 27.05.2019r. – Specjalna Szkoła Podstawowa ul. Dunikowskiego w Gorzowie Wlkp.- 70 

uczniów, 
 29.05. 2019r. – Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp.- 19 uczniów. 

 
6. VII konferencja dla dzieci i młodzieży „Wakacje bez zagrożeń"- spotkanie w Amfiteatrze dla 
wszystkich uczniów ze szkół podstawowych i średnich z terenu miasta Gorzowa Wlkp. Wystawiono 
stoisko profilaktyczne – materiały informacyjne dot. przeciwdziałania uzależnieniom oraz 
bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku, tj. nad wodą, w mieście, na łonie natury. Udział  
w konferencji – około 600 osób 
 
7. Czerwiec – sierpień 2019 r. -  realizacja działań „Bezpieczne Wakacje 2019”, mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym podczas wypoczynku letniego, zmniejszenie wszelkich 
zjawisk patologicznych, występujących wśród dzieci i młodzieży oraz ochronę małoletnich przed 
przestępczością. Policjanci przeprowadzili 25 spotkań profilaktyczno-edukacyjnych w miejscach 
zorganizowanego wypoczynku oraz przeprowadzili 15 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych. 
Ogółem skierowano 23 wnioski do sądów rodzinnych. Do działań skierowano łącznie 4166 
policjantów.  
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W ramach realizacji zadań skontrolowano również 19 kolonii i półkolonii na terenie powiatu 
gorzowskiego. Działania przeprowadzano wspólnie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie 
Wlkp., Strażą Miejską, Służbą Ochrony Kolei, Państwową Strażą Pożarna w Gorzowie Wlkp.  
W ramach działań przeprowadzono następujące spotkania edukacyjno-profilaktyczne z dziećmi  
i młodzieżą: 
  
8.  Spotkania profilaktyczne w ramach działań „Kręci mnie bezpieczeństwo”.  Akcja MSWiA, której 
celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem nad wodą. 

 25.06.2019r. - pogadanka „Bezpieczne wakacje” na półkolonii na Świetlicy przy Parafii 
Rzymskokatolickiej w Gorzowie Wlkp. na ul. Brackiej – 30 osób, 

 25.06.2019r. - pogadanka „Bezpieczne wakacje” na półkolonii w  Teatrze im. J. Osterwy w 
Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 9 – 30 osób, 

 18.07.2019r. - pogadanka „Bezpieczne wakacje” na półkolonii w  Studio SUFIT w Gorzowie 
Wlkp. ul. Piłsudskiego 46c – 11 osób, 

 25.07.2019r - pogadanka „Bezpieczne wakacje” na półkolonii w  Gorzowski Ośrodek 
Technologiczno-Naukowy w Stanowicach – 18 osób, 

 20.05.2019 r. – pogadanka „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”- na festynie 
„Kłodawska Majówka” – 500 osób, 

 30.05.2019 r. – pogadanka” Kręci mnie bezpieczeństwo…” na festynie Jubileuszu  100-
lecia działalności PCK na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie Wlkp. – 120 osób, 

 09.06.2019 r. – pogadanka „ Kręci mnie …” na Lubuskim Pikniku Zdrowia w Parku Róż w 
Gorzowie Wlkp. – 500 osób, 

 11.06.2019 r. – pogadanka „ Kręci mnie …” na VII Konferencji pn „ Wakacje bez zagrożeń” 
w Amfiteatrze w Gorzowie Wlkp. – 400 osób, 

 17.06.2019 r. – pogadanka „ Kręci mnie ….” Na festynie rodzinnym w GCPR na terenie 
pola golfowego w Gorzowie Wlkp. – 50 osób, 

 24.06.2019 r. – pogadanka „ Kręci mnie…” na Pikniku Środowiskowym Domów 
Samopomocy w Gorzowie Wlkp.- 300 osób, 

 20.06.2019 r. – pogadanka na festynie „ Kręci mnie…” na terenie placu Jana Pawła II przy 
parafii Polskich Braci Męczenników Międzyrzeckich na osiedlu Manhattan w Gorzowie 
Wlkp.- 200 osób, 

 01.07.2019 r. – pogadanka „ Kręci mnie..” na półkolonii w Ośrodku Technologicznym w 
Stanowie- 26 dzieci, 

 03.07.2019 r. – pogadanka na półkolonii w Ośrodku Wypoczynkowym w Stanowie w m. 
Lipy – 100 dzieci, 

 04.07. 2019 r. – pogadanka „ Kręci mnie..” podczas dni otwartych w KMP w Gorzowie 
Wlkp.- 17 osób, 

 04.07.2019 r. – pogadanka „ Kręci mnie…” podczas kontroli półkolonii w SP na ul. 
Kazimierza Wielkiego 65 A w Gorzowie Wlkp.- 7 osób, 

 05.07.2019 – pogadanka –„ Kręci mnie…”  półkolonia  MKS Chemik Sport Akademia ul. 
Stanisławskiego w Gorzowie Wlkp.- 16 dzieci, 

 09.07.2019 r. – pogadanka „ Kręci mnie…” na półkolonii w Muzeum Lubuskie w Gorzowie 
Wlkp. na ul. Warszawskiej – 7 dzieci, 

 10.07.2019 r. – pogadnka „ Kręci mnie…” na półkolonii w I Społecznej Szkole Podstawowej 
w Gorzowie Wlkp. – 15 dzieci, 

 12.07.2019  r. – pogadanka „ Kręci mnie…” na półkolonii w Fruwającej Akademii Tańca na 
ul. Sikorskiego 111- 15 dzieci, 

 21.07.2019 r. – pogadanka „ Kręci mnie…” na festynie „Bieg Trzech Jezior” w Kłodawie – 
500 osób, 

 25.07.2019 r. – pogadanka „ Kręci mnie…” na półkolonii  w Gorzowskim Ośrodku 
technologicznym w Bogdańcu – 18 dzieci, 

 28.06.2019r pogadanka wraz z kontrola Kle Kle Kids, Sanepid, ul. Korfantego w Gorzowie 
Wlkp. 21 osób, 

 28.06.2019r pogadanka wraz z kontrolą Klub u Szefa  ul. Chełmońskiego w Gorzowie 
Wlkp. 33 osoby, 

 01.07.2019r pogadanka wraz z kontrolą Ośrodek Technologiczny Bogdaniec 26 osób 
 02.07.2019r pogadanka wraz z kontrolą Juniorlab ul. Szarych Szeregów w Gorzowie Wlkp. 

11 osób, 
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 03.07.2019r pogadanka wraz z kontrolą BUŹKA ul. Niepodległości w Gorzowie Wlkp. 14 
osób, 

 03.07.2019r pogadanka wraz z kontrolą Ośrodek Wypoczynkowy Lipy 100 osób, 
 03.07.2019r pogadanka wraz z kontrolą Stadion Lekkoatletyczny w Gorzowie Wlkp. 37 

osób, 
 09.07.2019r pogadanka wraz z kontrolą Muzeum Lubuskie ul. Warszawska w Gorzowie 

Wlkp. 7 osób. 
 

9. W dniu 02.09.2019 r. – działania w ramach akcji „Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020”,  
w ramach których kontrolowano rejon szkół i przedszkoli, a także sklepy pod kątem sprzedaży 
alkoholu niepełnoletnim. 
 
10. W dniu 07.06.2019 r. – Finał konkursu plastycznego „Wakacje z naturą”, skierowanego do 
uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie miasta Gorzów Wlkp. Na konkurs nadesłano 56 prac 
plastycznych. Celem przedsięwzięcia było promowanie bezpiecznego, aktywnego wypoczynku dzieci  
i młodzieży.  
 
 

Działania podejmowane przez Straż Miejską w 2019 r.: 

 styczeń 2019 r. strażnicy miejscy w czasie ferii zimowych prowadzili działania, które miały 
poprawić bezpieczeństwo dzieci. W trakcie spotkań z nimi, w świetlicy Caritasu, uczyli jak 
zachować się w sytuacjach zaczepiania przez osoby obce oraz zachęcali do poruszania się 
po zmroku na drogach z elementami odblaskowymi poprawiającymi bezpieczeństwo. Zwracali 
uwagę na zagrożenia wynikające z pory zimowej. W szczególności przestrzegali  przed 
korzystaniem z tafli lodowych na wodnych akwenach takich jak stawy i kanały. W trakcie 
codziennych patroli prowadzili wzmożone kontrole  w miejscach szczególnie niebezpiecznych, 
w rejonach ujścia rzek, kanałów, stawów, pomostów oraz miejsc, gdzie występują rysy  
i pęknięcia lodu. 
 

 19 – 27 marca 2019 r. strażnicy przeprowadzili zajęcia prewencyjno - edukacyjne  
w gorzowskich przedszkolach. Szczególny nacisk w trakcie przeprowadzanych spotkań został  
nakierowany na obszar związany z bezpieczeństwem na drodze i w jego najbliższym 
otoczeniu. W czasie spotkań strażnicy omówili  także jak dzieci powinny zachowywać się   
w trakcie spaceru z psem, w szczególności w przypadku napotkania na swej drodze 
agresywnego zwierzęcia i jego nagłego ataku. Przedszkolaki przećwiczyły bezpieczną dla 
nich w razie ataku, postawę „żółwia”. Ponadto zostały zapoznane z niezwykle ważną kwestią - 
zachowania w stosunku do osób obcych, próbujących nawiązać z nimi kontakt, np. 
proponując podwiezienie samochodem do domu. Celem przedsięwzięcia było nabycie przez 
dzieci umiejętności bezpiecznych zachowań w wymienionych sytuacjach. Przedszkolaki 
zapoznane zostały z numerem telefonu alarmowego 112. Spotkania  przeprowadzono  
w:  Przedszkolu  nr 29 przy ul. Szwoleżerów, Przedszkolu Miejskim przy ul. Boh. Warszawy, 
Przedszkolu Miejskim nr 19  ul. 8-go Maja, Przedszkolu Miejskim nr 17  ul.  Maczka, 
Przedszkolu  Miejskim nr 16 przy ul. Wiejskiej, Przedszkolu  Miejskim nr 30 przy ul. Taczaka, 
Przedszkolu  Miejskim  nr  7   przy  ul. Głowackiego,  Przedszkolu    Miejskim  przy   
ul. Długosza. 
 

 1 czerwca 2019 r. festyn z okazji Dnia Dziecka w Parku Róż. W czasie festynu 
funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili z dziećmi pogadanki na temat zasad 
bezpiecznego poruszania się rowerem po drodze publicznej. Dzieci zostały zapoznane  
z przepisami dotyczącymi obowiązkowego wyposażenia roweru oraz ze znakami dla 
rowerzystów. Podczas festynu za aktywny udział w pogadance wszyscy uczestnicy 
obdarowani zostali odblaskami. W zajęciach wzięło udział ponad 100 dzieci. 

 
 11 czerwca 2019 r. w Gorzowie Wlkp., w Parku Siemiradzkiego odbyła się „VII  Konferencja  

Młodzieży”. Podczas konferencji strażnicy promowali bezpieczne zachowania w trakcie 
korzystania z kąpielisk podczas wakacji. Ponadto zostały zaprezentowane konsekwencje 
wynikające z używania tytoniu oraz przedstawiono bezpieczną pozycję w sytuacji ataku 
agresywnego psa. W trakcie zostały wręczone ulotki o w/w tematyce w liczbie 100 szt.  

 



18 

 

 17 czerwca 2019 r.  w Gorzowie Wlkp., na Placu Grunwaldzkim odbył się festyn edukacyjno – 
rekreacyjny ,,Z nami bezpieczniej”. W trakcie festynu promowane były bezpieczne 
zachowania w czasie korzystania z kąpielisk podczas wakacji oraz akcja sprzątaj po swoim 
psie. Ponadto strażnicy omówili zasady bezpiecznej kąpieli oraz konsekwencje jakie może 
ponieść nieodpowiedzialny opiekun czworonoga  za pozostawienie nieczystości. Podczas 
imprezy uczestnikom wręczono ulotki i  odblaski o w/w tematyce w liczbie 100 szt. 

 
 2 lipca 2019 r. w Gorzowie Wlkp., w Klubie Senior +, znajdującym się w Wojewódzkiej  

i Miejskiej Bibliotece Publicznej, strażnicy przeprowadzili prelekcje na temat ,,Bezpieczny 
Senior”. Promowane były: bezpieczeństwo seniora na ulicy, zapobieganie przemocy oraz 
omówienie metod wyłudzania pieniędzy ,,na wnuczka” oraz ,,na policjanta. W  prelekcji udział 
wzięło kilkanaście osób. 
 

 2 lipca 2019 r. w Gorzowie Wlkp., w Parku na „Kwadracie” odbyły się zorganizowane przez 
MCK,  wakacyjne  warsztaty   artystyczne   dla   dzieci  ,,Jazda   Coolturalna”. W czasie 
warsztatów strażnicy przeprowadzili  prelekcje na temat ,,Bądź bezpieczny w czasie wakacji”. 
Promowane były bezpieczne poruszanie się rowerem po drogach, sposoby zachowywania się 
w przypadku zaatakowania przez psa oraz jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą. Ponadto 
zostały zaprezentowane zasady bezpiecznej kąpieli oraz przyjmowanie bezpiecznej postawy 
wobec agresywnego psa. Podczas prelekcji dzieciom zostały wręczone odblaski oraz naklejki 
na rower  w liczbie  50 szt. 

 
 17 i 31 lipca 2019 r. spotkania z dziećmi biorącymi udział w półkoloniach w Centrum 

Sportowo – Rekreacyjnym „Słowianka”.  Tematem spotkań były „bezpieczne wakacje”.  
W pogadankach poruszono jak zachować się wobec obcych, a także przy agresywnych 
zwierzętach oraz jak postępować prawidłowo z własnym psem. Strażnicy  omówili  znaki   
drogowe i bezpieczne zachowania na drodze. Dzieci z uwagą i zaangażowaniem 
uczestniczyły w zajęciach i odpowiadały na pytania. 
 

 18 września 2019 r. w miasteczku rowerowym przy ul. Paderewskiego w ramach  
„Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu” odbył się festyn rowerowy dla dzieci. 
W czasie imprezy strażnicy przeprowadzili pogadanki na temat zasad bezpiecznego 
poruszania się rowerem po drogach publicznych. Dzieci zostały zapoznane z przepisem 
dotyczącym obowiązkowego wyposażenia roweru oraz ze znakami dla rowerzystów.  
W asyście strażnika dzieci jeździły rowerami po drogach miasteczka. Podczas festynu za 
aktywny udział wszyscy uczestnicy zostali obdarowani gadżetami oraz odblaskami.  

 
 19 września 2019 r., w Parku Górczyńskim odbył się  festyn w związku z realizacją zadania 

pn. „Jestem, myślę, segreguję – kampania edukacyjna Związku Celowego MG-6”. W czasie 
imprezy strażnicy przeprowadzili pogadanki na temat zasad bezpiecznego poruszania się 
rowerem po drogach publicznych oraz zapoznali uczestników z przepisem dotyczącym 
obowiązkowego wyposażenia roweru oraz ze znakami dla rowerzystów. Podczas festynu za 
aktywny udział wszyscy zostali obdarowani odblaskami. 
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Załącznik  
do Uchwały nr   /2020 Komitetu Sterującego ZIT  
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.  
z dnia  ………………………………………  2020 r. 

 

 

„Sprawozdanie z realizacji Strategii ZIT MOF GW  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.” 

 

CEL ROZWOJOWY 
1.Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, jakości edukacji i zewnętrznej 
dostępności MOF GW. 
 
PRIORYTET 
1.1.Wysoki potencjał i konkurencyjność przedsiębiorstw w MOF GW. 
 
DZIAŁANIE 
1.1.1.Przygotowanie terenów inwestycyjnych (Poddziałanie RPO L-2020 1.3.2 Tereny 
inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.) 
 

 Alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 1.3.2. wynosi: 4.000.000,00 Euro 
 

 Zaangażowanie alokacji ZIT na 31.12.2019 r.: 9.034.160,42 PLN: 

 Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie:  
9.034.160,42 PLN 

 % alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: ok. 52,3% 

 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 9.034.160,42 PLN 

 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: ok. 52,3% 

 Procedowana zmiana RPO L-2020, dotycząca przesunięcia pozostałych środków do 

Podziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. oraz 
3.3.2. Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. 
 
 

 Wskaźniki produktu i rezultatu: 
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z Instytucją Zarządzającą RPO L-2020 (IZ RPO) z dnia 
3.08.2015 r. w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (bold) wraz ze wskaźnikami uzupełniającymi. 
 

Nazwa wskaźnika produktu 
Wartość 

pośrednia (2018) 
Szacowana wartość docelowa (2023) 

Wartości wskaźników 
zakładanych do osiągniecia  
w ramach projektów, które 
uzyskały dofinansowanie. 

Powierzchnia przygotowanych terenów 
inwestycyjnych (ha) 

brak 39 (procedowana zmiana na 21,49) 21,49 

Nazwa wskaźnika rezultatu 
bezpośredniego 

   

Liczba inwestycji zlokalizowanych na 
przygotowywanych terenach 

inwestycyjnych (szt.) 
brak 5 (procedowana zmiana na 2) 2 
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DZIAŁANIE 
1.1.2.Promowanie przedsiębiorczości poprzez ułatwiane gospodarczego wykorzystania 
nowych pomysłów (Poddziałanie RPO L-2020 1.4.2. Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.). 
 

 Alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 1.4.2. wynosi: 1.000.000,00 Euro  
 
 Zaangażowanie alokacji ZIT na 31.12.2019 r.: 3.616.951,77 PLN 

 

 Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 3.616.951,77 PLN 

 % alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: ok. 83,7% 

 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 3.616.951,77 PLN 

 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: ok. 83,7% 
 
 Wskaźniki produktu: 

Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015 r. w sprawie powierzenia 
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach 
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 
2020. 
 

Nazwa wskaźnika produktu 
Wartość 

pośrednia 
(2018) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Wartości wskaźników zakładanych do 
osiągniecia  

w ramach projektów, które uzyskały 
dofinansowanie. 

Liczba wspartych przedsięwzięć 
informacyjno-promocyjnych o 

charakterze międzynarodowym (szt.) 
brak 5 5  

Liczba wspartych przedsięwzięć 
informacyjno-promocyjnych o 

charakterze krajowym (szt.) 
brak 6 6 

Wskaźniki uzupełniające są tożsame ze wskaźnikami wynikającymi z Porozumienia. 

 
 
PRIORYTET 
1.2.Wysoka jakość edukacji. 
 
DZIAŁANIE 
1.2.1.Wsparcie edukacji przedszkolnej w MOF GW (Poddziałanie RPO L-2020  
8.1.2. Wsparcie edukacji przedszkolnej). 
 

 Alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 8.1.2. wynosi: 500.000,00 Euro  
 

 Zaangażowanie alokacji ZIT na 31.12.2019 r.: 2.098.589,16 PLN 
 

 wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 2.098.589,16  PLN 

 % alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: ok. 97,1% 

 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie:  2.098.589,16  PLN 

 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie:  ok. 97,1% 
 

 Wskaźniki produktu i rezultatu: 
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015 r. w sprawie powierzenia 
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach 
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 
2020.  
 

Nazwa wskaźnika produktu 
Wartość pośrednia 

(2018) 
Szacowana wartość 

docelowa (2023) 

Wartości wskaźników zakładanych 
do osiągniecia  

w ramach projektów, które uzyskały 
dofinansowanie. 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie (szt.) 

50 98 305 

Liczba dzieci objętych w ramach programu 
dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich 

106 213 1137 
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szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 
(osoby) 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 
programie (osoby) 

brak 13 28 

Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego    

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu (osoby) 
brak 12 28 

Wskaźniki uzupełniające są tożsame ze wskaźnikami wynikającymi z Porozumienia. 

 
 
DZIAŁANIE 
1.2.2.Wsparcie kształcenia ogólnego w MOF GW (Poddziałanie RPO L-2020 8.2.2. Wsparcie 
edukacji ogólnej). 
 

 Alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 8.2.2. wynosi: 1.841.065,00 Euro 
 
 Zaangażowanie alokacji ZIT na 31.12.2019 r.: 7.111.619,64 PLN 

 

 Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 7.111.619,64 PLN 

 % alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: ok. 89,4% 

 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 7.111.619,64 PLN 

 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: ok. 89,4% 

 
 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono: 
 

  II nabór wniosków o dofinansowanie (od 24.06.2019 r. do 01.07.2019 r.), w ramach którego 
wpłynęły następujące projekty: 

 
 

 „Panaceum na pokolenie Z”  
 wnioskodawca: Miasto Gorzów Wlkp.,  

 wartość całkowita projektu: 211.666,66 PLN,  

 wartość dofinansowania: 201.083,32 PLN (w tym dofinansowanie UE: 179.916,66 PLN, 
dofinansowanie z Budżetu Państwa: 21.166,66 PLN). 

 data zawarcia umowy o dofinansowanie: 27.09.2019 r. 
 
Opis projektu:  

 
Projekt "Panaceum na pokolenie Z", obejmie wsparciem 40 uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 , 60, 
nauczycieli ze wszystkich szkół kształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Gorzów. Jego realizacja jest odpowiedzią na największe wyzwania 
wskazane w diagnozie gorzowskich, samorządowych szkół kształcenia ogólnego. To m.in. 
zapotrzebowanie uczniów na zajęcia pozwalające na doświadczanie świata, eksperymentowanie oraz 
konieczność wyposażenia  nauczycieli w umiejętności i kompetencje pozwalające na prowadzenie 
w atrakcyjny sposób zajęć matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod, 
które będą uwzględniać potrzeby oraz specyficzne postrzeganie świata przez najmłodsze pokolenie 
(pokolenie Z). 
  
W ramach projektu w SP16 zostaną utworzone dwie pracownie - matematyczna i przyrodnicza. 
Nauczyciele będą mogli skorzystać z oferty szkoleń obejmujących najnowocześniejsze metody 
w nauczaniu, z wykorzystaniem eksperymentu oraz metod pracy z pokoleniem Z (neurodydaktyka, 
karty matematyczne, desing thinking). Uczniowie wezmą udział w weekendowym wyjeździe na 
warsztaty do laboratorium, podczas którego kształtowane będą umiejętności pracy zespołowej 
podczas przeprowadzania eksperymentów w laboratoriach przyrodniczych. 
Okres realizacji: 2020 r. 
 
 



4 

 

 

 Wskaźniki produktu: 
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015 r. w sprawie powierzenia 
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach 
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 
2020.  
 

Nazwa wskaźnika produktu 
Wartość 

pośrednia (2018) 
Szacowana wartość 

docelowa (2023) 

Wartości wskaźników 
zakładanych do osiągniecia  
w ramach projektów, które 
uzyskały dofinansowanie. 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie (osoby) 

774 7659 7699 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie 
(osoby)  

brak 42 220 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach 
programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (szt.) 

brak 6 6 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały 
doposażone w programie (szt.) 

brak 6 17 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (osoby) brak 62 292 

Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego    

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu (osoby)  

brak 581 6510 

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują 
doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych (szt.)  

brak 6 17 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu (osoby) 

brak 57 250 

Wskaźniki uzupełniające są tożsame ze wskaźnikami wynikającymi z Porozumienia. 

 
 
 
 
DZIAŁANIE 
1.2.3.Wsparcie kształcenia zawodowego w MOF GW (Poddziałanie RPO L-2020  
8.4.2 Wsparcie edukacji zawodowej). 
 
 

 Alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 8.4.2. wynosi: 4.489.500,00 Euro 
dotacji 

 
 Zaangażowanie alokacji ZIT na 31.12.2019 r.: 17.577.415,40 PLN 

 

 Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 17.577.415,40 PLN 

 % alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: ok. 90,6% 

 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 17.577.415,40 PLN 

 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: ok. 90,6%. 
 
W okresie sprawozdawczym podpisano aneks rozszerzający zakres i zwiększający 
dofinansowanie projektu pt.: „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”, realizowanego przez Miasto 
Gorzów Wlkp. 

 całkowita wartość projektu: 17.265.981,40 PLN, 

 wartość dofinansowania: 16.402.682,32 PLN (w tym dofinansowanie UE: 14.676.084,19 

PLN, dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1.726.598,13 PLN), 

 data zawarcia umowy o dofinansowanie: 29.09.2017 r. 

 data zawarcia aneksu: 10.09.2019 r. 
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 Wskaźniki produktu i rezultatu:  
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015r. w sprawie powierzenia 
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.  
w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu 
Operacyjnego – Lubuskie 2020. 
 

Nazwa wskaźnika produktu 
Wartość pośrednia 

(2018) 
Szacowana wartość 

docelowa (2023) 

Wartości wskaźników 
zakładanych do osiągniecia  
w ramach projektów, które 
uzyskały dofinansowanie. 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach 
u pracodawcy (osoby)  

228 506 575 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu (osoby)  

brak 5 150 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
doposażonych w programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia 
zawodowego (szt.)  

brak 4 26 

Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego    

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS 
(szt.)  

brak 4 26 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie (osoby)  

brak 5 150 

Wskaźniki uzupełniające są tożsame ze wskaźnikami wynikającymi z Porozumienia. 

 
 
DZIAŁANIE 
1.2.4.Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w MOF GW (Poddziałanie RPO  
L-2020 9.3.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp.). 

 
 Dedykowana alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 9.3.2. wynosi: 

7.196.812,00 Euro – procedura pozakonkursowa. 
 

 Zaangażowanie alokacji ZIT na 31.12.2019 r.: 31.419.850,42 PLN 
 

 Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 31.419.850,42 PLN.  

 % alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: ok. 100% 

 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 31.419.850,42 PLN 

 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: ok. 100% 

 
 Wskaźniki produktu i rezultatu: 

Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015r. w sprawie powierzenia 
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach 
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 

2020 (bold) wraz ze wskaźnikami uzupełniającymi. 
 

Nazwa wskaźnika produktu 
Wartość pośrednia 

(2018) 
Szacowana wartość 

docelowa (2023) 

Wartości wskaźników 
zakładanych do osiągniecia  
w ramach projektów, które 
uzyskały dofinansowanie. 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie 
opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI 
35) (osoby) 

brak 2635 2635 

 Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek 
organizacyjnych systemu oświaty (szt.) 

brak 6 6 

Liczba wspartych instytucji popularyzujących naukę i 
innowacje (szt.) 

brak 1 1 

Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego    

Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC) brak 70 70 

Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących 
naukę i innowacje 

brak 1110 1110 
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PRIORYTET 
1.3.Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej MOF GW. 
 
DZIAŁANIE 
1.3.1. Rozwijanie infrastruktury drogowej zapewniającej dostępność do sieci TEN-T 
(Poddziałanie RPO L-2020 5.1.2. Transport – ZIT Gorzów Wlkp.). 
 

 Alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 5.1.2. wynosi: 6.941.714,00 Euro – 
procedura pozakonkursowa. 

 
 Zaangażowanie alokacji ZIT na 31.12.2019 r.: 30.276.649,61 PLN. 

 

 Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 30.276.649,61 PLN  

 % alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: ok. 100%  

 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 30.276.649,61 PLN 

 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: ok. 100% 
 

 Wskaźniki produktu: 
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015r. w sprawie powierzenia 
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.  
w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu 
Operacyjnego – Lubuskie 2020 (bold) wraz ze wskaźnikami uzupełniającymi. 
 

Nazwa wskaźnika produktu 
Wartość pośrednia 

(2018) 
Szacowana wartość 

docelowa (2023) 

Wartości wskaźników 
zakładanych do osiągniecia  
w ramach projektów, które 
uzyskały dofinansowanie. 

Całkowita długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg (CI 14) (km) 

brak 3 3,009 

 Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących 
poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu 
drogowego (szt.) 

brak 4 4 

 
 
 
CEL ROZWOJOWY 
2.Gospodarka niskoemisyjna i funkcjonalna przestrzeń MOF GW. 
 
PRIORYTET 
2.1. Przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną. 
 
DZIAŁANIE 
2.1.1. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w MOF 
GW (Poddziałanie RPO L-2020 3.2.2. Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.). 
 

 Alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 3.2.2. wynosi: 5.756.170,00 Euro 
 

 Zaangażowanie alokacji ZIT na 31.12.2018 r.: 22.935.657,07 PLN. 
 

 Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 22.935.657,07 PLN  

 % alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: ok. 92,2% 

 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 22.935.657,07 PLN 

 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: ok. 92,2% 

 Procedowana zmiana RPO L-2020, dotycząca przesunięcia części środków z Podziałania 
1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.: ok. 920.000 Euro 
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 Wskaźniki produktu i rezultatu:  
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO - z dnia 3.08.2015r. w sprawie powierzenia zadań 
Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach 
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 
2020. 
 

Nazwa wskaźnika produktu 
Wartość pośrednia 

(2018) 
Szacowana wartość 

docelowa (2023) 

Wartości wskaźników 
zakładanych do osiągniecia  
w ramach projektów, które 
uzyskały dofinansowanie. 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 
(szt.) 

5 22 18 

Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego    

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (CI 34) (Tony równoważnika 
CO2/rok) 

brak 2 323 2 234,32 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w 
budynkach publicznych (CI 32) (kWh/rok) 

brak 1 700 000 10 462 134,33 

Wskaźniki uzupełniające są tożsame ze wskaźnikami wynikającymi z Porozumienia. 

 
 
DZIAŁANIE 
2.1.2. Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (Poddziałanie RPO  

L-2020 3.3.2. Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.). 
 

 Alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 3.3.2. wynosi: 7.169.750,00 Euro  
 

 Zaangażowanie alokacji ZIT na 31.12.2019 r.: 22.790.306,04 PLN 
 

 Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 22.340.306,04 PLN 

 % alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: ok. 72,1%  

 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 22.790.306,04 PLN  

 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: ok. 73,6%. 

 Procedowana zmiana RPO L-2020, dotycząca przesunięcia części środków z Podziałania 
1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.: ok. 960.000 Euro 

 
 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono: 
 

  VII nabór wniosków o dofinansowanie (od 12.11.2019 r. do 20.11.2019 r.),  w ramach którego 
wpłynęły następujące projekty: 
 

 „Rozwój ekologicznego transportu na terenie Gminy Kłodawa poprzez budowę ścieżek 
rowerowych –etap III Kłodawa –Mironice” 

 wnioskodawca: Gmina Kłodawa,  

 wartość całkowita projektu: 720.678,72 PLN,  

 wartość dofinansowania (wkład UE): 450.000,00 PLN,  

 w okresie sprawozdawczym –projekt w trakcie oceny w IZ RPO. 
 
 
Opis projektu:  

Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej o długości 0,96 km, wzdłuż drogi powiatowej nr 1410F na 
odcinku Kłodawa-Mironice. Na tym terenie nie ma obecnie ścieżek rowerowych, czy wydzielonych 
pasów ruchu rowerowego. Zakłada się budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej i z kostki 
betonowej. Okres realizacji: 2020 r. 
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 Wskaźniki produktu i rezultatu:  
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015r. w sprawie powierzenia 
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w 
ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego 
– Lubuskie 2020 (bold) wraz ze wskaźnikami uzupełniającymi. 
 

Nazwa wskaźnika produktu Wartość pośrednia (2018) 
Szacowana wartość 

docelowa (2023) 

Wartości wskaźników zakładanych do 
osiągniecia  

w ramach projektów, które uzyskały 
dofinansowanie. 

Długość dróg dla rowerów (km)* 
 

4,28 20 18,85 

Długość wybudowanych dróg dla 
rowerów (km) 

brak 15 17,19 

Długość przebudowanych dróg dla 
rowerów (km) 

brak 5 1,66 

Liczba wybudowanych obiektów „parkuj 
i jedź” (szt.) 

brak 2 6 

Liczba wybudowanych obiektów „Bike 
and Ride” (szt.) 

brak 25 0 

Liczba wybudowanych zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych (szt.) 

brak 1 0 

Nazwa wskaźnika rezultatu 
bezpośredniego 

   

Szacowany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych (CI 34) (Tony 
równoważnika CO2/rok) 

brak 48 56,93 

*  W SzOOP Lubuskie 2020 nazwa wskaźnika „Długość dróg dla rowerów” brzmi: „Długość wspartej infrastruktury rowerowej”.  

 
PRIORYTET 
2.2.Rozwój dziedzictwa kulturowego. 
 
DZIAŁANIE 
2.2.1.Renowacja i promowanie zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego w MOF GW 
(Poddziałanie RPO L-2020  4.4.2. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów 
Wlkp.). 

 Alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 4.4.2. wynosi: 2.745.000,00 Euro  
 

 Zaangażowanie alokacji ZIT na 31.12.2019 r.: 2.700.942,96 PLN 
 

 Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 2.700.942,96 PLN 

 % alokacji Poddziałania 4.4.2 w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: ok. 22,8% 

 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 2.700.942,96 PLN 

 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: ok. 22,8% 
 

 Wskaźniki produktu i rezultatu: 
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO L-2020 z dnia 3.08.2015r. w sprawie powierzenia 
zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach 
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 
2020 (bold) wraz ze wskaźnikami uzupełniającymi. 
 

Nazwa wskaźnika produktu Wartość pośrednia (2018) 
Szacowana wartość 

docelowa (2023) 

Wartości wskaźników 
zakładanych do osiągniecia  
w ramach projektów, które 
uzyskały dofinansowanie. 

Liczba obiektów zasobów kultury objętych 
wsparciem (szt.) 

brak 6 3 

Liczba zabytków objętych wsparciem (szt.) brak 1 0 

Liczba wspartych obiektów dziedzictwa 
kulturowego (szt.) 

brak 1 0 

Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego    

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem miejscach należących do 
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne (CI 9) 
(odwiedziny/rok) 

brak 15 881 

 
 

8 580 
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PRIORYTET 
2.3.Rozwój obszarów zmarginalizowanych. 
 
 
DZIAŁANIE 
2.3.1.Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej w MOF GW 
(Poddziałanie RPO L-2020 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT 
Gorzów Wlkp.). 
 

 Alokacja UE dla ZIT MOF GW w ramach Poddziałania 9.2.2. wynosi: 8.084.025 Euro  
 

 Zaangażowanie alokacji ZIT na 31.12.2019 r.: 27.194.389,28 PLN.  
 

 Wartość alokacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: 27.194.389,28 PLN 

 % alokacji Poddziałania 9.2.2 w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie: ok. 77,9%  

 Wartość alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: 27.194.389,28 PLN 

 % alokacji w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie: ok. 77,9%.  
 
 
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono: 
 

 VI nabór wniosków o dofinansowanie (od 28.02.2019 r. do 7.03.2019 r.), w ramach którego 
wpłynęły następujące projekty: 
 

 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie 

i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej” 

 Wnioskodawca: Miasto Gorzów Wlkp., 

 wartość całkowita projektu: 4.901.815,80 PLN,  

 wartość dofinansowania: 4.166.543,42 PLN (w tym dofinansowanie UE: 3.676.361,84 PLN, 
dofinansowanie z BP: 490.181,58 PLN), 

 data zawarcia umowy o dofinansowanie: 27.06.2019 r. 
 
 

Opis projektu: 
Projekt zakłada rewitalizację Parku Wiosny Ludów, poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie 
wybranych terenów parku. W ramach projektu zakłada się m.in.: modernizację alejek asfaltowych, 
budowę podestów tarasowych przy stawie, montaż iluminacji świetlnej przy tarasach, schodach 
i drzewach, montaż ławek i koszy oraz toalety publicznej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. 
Przewidziano także modernizację ogrodu różanego, naprawę schodów, remont mostu od strony 
ul. Strzeleckiej, likwidację istniejącej bramy, budowę placu zabaw oraz budowę fontanny. 
 
Okres realizacji: 2018 - 2020. 
 
 
  

 VII nabór wniosków o dofinansowanie (od 11 do 18.10.2019 r.), w ramach którego wpłynęły 
następujące projekty: 

 
 

 „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu 
wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”: 

 wnioskodawca: Gmina Bogdaniec, 

 wartość całkowita projektu: 2.994.378,86 PLN,  

 wartość dofinansowania: 2.211.648,21 PLN (w tym dofinansowanie UE: 1.912.210,33 PLN, 
dofinansowanie z BP: 299.437,88 PLN), 
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 data zawarcia umowy o dofinansowanie: 30.12.2019 r. 
 

 
Opis projektu: 

W ramach projektu planuje się przekształcenie, poprzez przebudowę i rozbudowę, Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Bogdańcu na Dom Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu. Planuje się szereg 
wyburzeń i zamurowań w celu poprawienia funkcjonalności budynku. Powstanie m.in. czytelnia 
z dużym tarasem, ocieplony zostanie cały budynek, wymienione zostaną okna i drzwi. Przy budynku 
zaplanowano 11 miejsc postojowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej.  
Okres realizacji: 2018 - 2021. 
 
 
 

 Wskaźniki produktu i rezultatu:  
Wskaźniki wynikające z Porozumienia z IZ RPO - z dnia 3.08.2015r. w sprawie powierzenia zadań 
Instytucji Pośredniczącej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach 
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 
2020 
 

Nazwa wskaźnika produktu 
Wartość 

pośrednia 
(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa (2023) 

Wartości wskaźników zakładanych do 
osiągniecia  

w ramach projektów, które uzyskały 
dofinansowanie. 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) 2,9 9,74 10,06  

Otwarta przestrzeń utworzona kub rekultywowana 
na obszarach miejskich (CI 38) (m

2
) 

brak 59 390 64 245,98 

 

 

 

PODSUMOWANIE: 
 
 

 Łączna alokacja UE dla ZIT MOF GW: 49.724.036,00 Euro 
 

 Kwota dofinansowania (wkład UE) w umowach o dofinansowanie: w 2019 r. 10.532.101,68 
PLN (w tym nabory konkursowe: 10.532.101,68 PLN, nabory pozakonkursowe:  0,00 PLN), 
narastająco; od początku wdrażania ZIT MOF GW: 174.906.531,77 PLN (w tym nabory 
konkursowe: 113.210.031,74 PLN, nabory pozakonkursowe: 61.696.500,03 PLN). 

 
 Liczba przeprowadzonych ocen wniosków pod kątem zgodności ze Strategią ZIT: w 2019 r. 

4 (w tym nabory konkursowe: 4, nabory pozakonkursowe: 0); narastająco, od początku 
wdrażania ZIT MOF GW: 48 (w tym nabory konkursowe: 46, nabory pozakonkursowe: 2). 

 
 Liczba podpisanych umów o dofinansowanie: w 2019 r. 4 (w tym nabory konkursowe: 

4, nabory pozakonkursowe: 0); narastająco, od początku wdrażania ZIT MOF GW: 46 (w tym 
nabory konkursowe: 44, nabory pozakonkursowe: 2). 
 

 Liczba ogłoszonych naborów w ramach ZIT MOF GW: w 2019 r. 5 (w tym nabory konkursowe: 
5, nabory pozakonkursowe: 0); narastająco, od początku wdrażania ZIT MOF GW: 39 ( w tym 
nabory konkursowe: 37, nabory pozakonkursowe: 2). 
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 Kontraktacja oraz certyfikacja ZIT MOF GW: 
 

 

Poziom wyznaczony przez 
Ministerstwo Inwestycji i 

Rozwoju 

Poziom osiągnięty przez 
ZIT MOF GW na koniec IV 

kwartału 2019 r. 

Kontraktacja ZIT MOF GW, w oparciu 

o podpisane umowy o dofinansowanie (kurs Euro 
wskazany przez MFiPR, wykorzystywany 

w kwartalnym monitoringu: 4,3028) 

79,7% wartości alokacji 81,8% wartości alokacji 

Certyfikacja ZIT MOF GW, w oparciu 

o zatwierdzone wnioski o płatność, skorygowane o 
korekty (kurs Euro wskazany przez MFiPR, 

wykorzystywany w kwartalnym monitoringu: 4,3028) 

38,3% 38,3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie: 
Instytucja Pośrednicząca ZIT MOF GW – Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
i Programowania Strategicznego, Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 
Na podstawie danych z Lokalnego Sytemu Informatycznego LSI2020 oraz danych zawartych we 
wnioskach o dofinansowanie, złożonych przez beneficjentów ZIT MOF GW. 
 
Marzec 2020 r. 
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INFORMACJA O STANIE MIENIA 

MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO  

NA DZIEŃ 31.12.2019r.  

 

Jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje własność i inne prawa rzeczowe. Według 

art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, 

należące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Jako 

podmiotom wyposażonym w osobowość prawną przysługuje im prawo własności, ograniczone prawa 

rzeczowe, w szczególności użytkowanie, zastaw, służebności i hipoteka, a także prawo posiadania. 

Samorządowe jednostki organizacyjne mogą wykonywać wobec wydzielonego im mienia funkcje 

trwałego zarządu.  

 

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są stosownie do art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o 

finansach publicznych do sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego zgodnie z którym - 

zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu, w terminie do  

31 marca roku następującego po roku budżetowym, informację zawierającą: 

1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu praw własności, 

2) dane dotyczące: 

a) innych niż własność praw majątkowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania 

wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach i akcjach, 

b) posiadania, 

3) dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji, 

4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 

oraz z wykonywania posiadania, 

5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu. 

 

Wymagana przez ustawę szczegółowość informacji o stanie mienia obliguje do zamieszczenia w 

niej danych dotyczących przysługujących jednostce praw własności i innych niż własność praw 

majątkowych. Ponadto, winna zawierać dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia 

złożenia poprzedniej informacji, danych o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa 

własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania. Znaleźć się w niej powinny 

także inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia. Pokazuje ona zakres 

działań, jakie podejmował organ gospodarujący mieniem. Obrazuje, jakie dochody uzyskano z tego 

tytułu oraz jak wygląda struktura dochodów majątkowych. 

 

Miasto Gorzów Wielkopolski realizuje zadania określone przepisami ustawy o samorządzie 

gminnym oraz zadania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym. Gospodarowanie majątkiem 

określone jest ponadto przepisami ustaw: 

- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych, 

- o rachunkowości,  

- o gospodarce komunalnej,  

- o gospodarce nieruchomościami.  
 

Informację opracowano z uwzględnieniem następujących reguł: 

- zupełności - zamieszczając w niej wszystkie dane wymagane przepisami, 

- opisowości - zawierając zwięzłą charakterystykę przysługujących praw i ujmując przyczyny zmian 

w stanie mienia, 
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- przejrzystości - grupując uprawnienia względem mienia oraz według czytelnych kryteriów oraz 

przeprowadzając wewnętrzne systematyki, 

- rzetelności - przedstawiając informacje zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej 

oraz ze stanem faktycznym. 

W strukturze majątku gminnego dominującą rolę odgrywają aktywa trwałe. Aktywa trwałe są tą 

częścią majątku, w której obserwuje się jego największą wartość oraz rotację wynikającą  

z gospodarowania jego składnikami. W świetle ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra 

Finansów określającego wzór bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu 

budżetowego, do aktywów trwałych zalicza się: 
 

I. Rzeczowe aktywa trwałe w tym: 

1. Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej 

użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. 

Zalicza się do nich w szczególności: 

- grunty i prawo użytkowania wieczystego gruntu, 

- budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny, 

urządzenia, środki transportu i inne rzeczy - sklasyfikowane w grupach 1-8,  

- pozostałe środki trwałe w używaniu, w tym dobra kultury i zbiory biblioteczne. 

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) - rozumie się przez to ogół poniesionych kosztów 

pozostających w bezpośrednim związku z niezakończoną budową montażem lub przekazaniem 

do używania nowego lub ulepszeniem już istniejącego środka trwałego. 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) środki przekazane na poczet inwestycji. 

 
II. Wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe 

nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej 

użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. 

 
III. Długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego, 
inne papiery wartościowe i inne długoterminowe aktywa finansowe. 
 
 
 
 
Informacje na temat wartości mienia komunalnego mają charakter księgowy. Zestawienia 

sporządzone zostały w układzie tabelarycznym, niektóre zdarzenia dla ich zobrazowania 

przedstawiono w diagramach. Opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym 

oraz o stopniu zużycia majątku. Dane zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2019r. oraz na 

dzień 31.12.2019r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia. Treść zawiera dwie części 

tematyczne: 

1. Informacje o posiadanym przez Miasto mieniu,  

2. Informacje w zakresie uzyskiwanych dochodów z posiadanego mienia oraz zdarzeń mogących 

mieć wpływ na jego stan .  
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I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
 

Rzeczowe aktywa trwałe Miasta w postaci środków trwałych użytkowane są przez jednostki i 

zakłady budżetowe, spółki z udziałem Miasta oraz Urząd Miasta, a ich wartości i sposób 

gospodarowania określono w załącznikach Nr 1 i 2. Wielkość przyrostu poszczególnych składników 

majątku trwałego zawarto w załączniku Nr 4, a dochody Miasta z tytułu posiadania majątku trwałego - 

w załączniku Nr 5. 
 

1. ŚRODKI TRWAŁE 

1) Grunty i prawo użytkowania wieczystego gruntu 

Podstawowym składnikiem mienia Miasta są nieruchomości gruntowe. Grupa „0” - „Grunty” 

zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych, obejmuje grunty według ich 

przeznaczenia użytkowego, tj. grunty zabudowane, zurbanizowane, użytki rolne, grunty leśne, 

zadrzewione i zakrzewione, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i komunikacyjne, grunty pod wodami 

oraz pozostałe tereny, w tym prawo użytkowania wieczystego. 

Miasto pozyskuje grunty w drodze decyzji komunalizacyjnych, umów oraz w wyniku 

wydzielania gruntów pod drogi publiczne. Zbywanie nieruchomości jest wynikiem sprzedaży  

i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. zgodnie z ewidencją księgową grunty stanowiącej 

przedmiot własności Miasta zajmowały powierzchnię 3.221,82 ha o wartości inwentarzowej 

439.462,05 tys. zł. Natomiast grunty stanowiące własność Skarbu Państwa na których ustanowiono 

prawo użytkowania wieczystego zajmowały powierzchnię 0,72 ha gruntów o wartości inwentarzowej 

570,79 tys. zł. 

W ciągu 2019 roku w wyniku dokonanych transakcji, przekształceń oraz weryfikacji gruntów 

stan posiadania zmniejszył się o 67,68 ha. Wpływ na tę wartość miało między innymi: 

- zbycie gruntów o pow. 39,96 ha i wartości 7.985,67 tys. zł,  

- wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego o pow. 32,58 ha i wartości 7.608,48 tys. zł, 

- oddania w trwały zarząd gruntów o pow. 0,02 ha i wartości 16,65 tys. zł, 

- nabycie gruntów o pow. 10,06 ha i wartości 8.544,84 tys. zł. 

- wygaśnięcia trwałego zarządu gruntów o pow. 0,22 ha i wartości 33,5 tys. zł, 

Na dzień 31 grudnia 2019r. Miasto posiadało 3.154,14 ha gruntów własnych o wartości 

431.192,27 tys. zł. Struktura władania gruntami komunalnymi przedstawia się następująco: 

1) 80,09% powierzchni stanowi zasób – 2.526,20 ha o wartości 327.500,50 tys. zł, 

2) 19,91% powierzchni stanowią grunty w użytkowaniu wieczystym – 627,94 ha o wartości 

103.691,77 tys. zł.  

 
 

80,09% 

19,91% 

Struktura władania gruntami komunalnymi  

stanowiące zasób

w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i
fizycznych
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Powyższa powierzchnia obejmuje również grunty o pow. 9,36 ha i wartości inwentarzowej 

864,33 tys. zł stanowiące własność Miasta Gorzowa Wlkp. poza jego granicami administracyjnymi, 

obejmujące nieruchomości zlokalizowane na terenie gminy Deszczno i Dziwnów.  

położenie  pow. [ha] wartość [zł] 

Dziwnów, gmina Dziwnów , woj. zachodniopomorskie  
(ośrodek wypoczynkowy Urzędu Miasta) 

0,5468 600 028,37 

Deszczno, gmina  Deszczno , woj. lubuskie  8,8100 264 300,00 

razem 9,3568 864 328,37 

 

Udział gruntów komunalnych w powierzchni geodezyjnej Miasta wynosi 37,60%.  

 

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa na których ustanowiono prawo użytkowania 

wieczystego zajmowały powierzchnię 0,50 ha gruntów o wartości inwentarzowej 410,38 tys. zł. 

 

Ponadto Miasto jest właścicielem gruntów o powierzchni 92,69 ha i wartości inwentarzowej 

33.876,26 tys. zł będących w trwałym zarządzie jednostek nieposiadających osobowości prawnej i 

zakładów budżetowych. Trwały zarząd przysługuje: 

 przedszkolom - 13,31ha o wartości 6.070,08 tys. zł, 

 szkołom - 57,98 ha o wartości 19.625,36 tys. zł, 

 żłobkom - 1,65 ha o wartości 671,69 tys. zł, 

 jednostkom WSS - 3,84 ha o wartości 818,17 tys. zł, 

 OSiR  - 14,86 ha o wartości 6.276,49 tys. zł, 

 MOS  - 1,04 ha o wartości 414,48 tys. zł, 

 
Umorzenie składników majątku z grupy 0 (grunty, na których ustanowiono prawo użytkowania 

wieczystego) na dzień 31.12.2019r. wyniosło 0,03%. 

 
2. ŚRODKI TRWAŁE Z GRUP 1-8 

Na dzień 31.12.2018r. wartość brutto środków trwałych zaliczanych do grup 1-8 była równa 

1.366.380 tys. zł i w ciągu roku zmniejszyła się do 1.356.913 tys. zł. (o 9.467 tys. zł). Umorzenie tych 

środków na dzień 31.12.2019r. wyniosło 38,37%. 

Zmniejszenie wartości nastąpiło w związku z darowizną na rzecz Centrum Edukacji 

Artystycznej Filharmonii Gorzowskiej niruchomości przy ul.9 Muz. Odnotowano znaczny wzrost 

wartości budynków i budowli w wyniku zakończonych i rozliczonych w 2019r. inwestycji.  

Największy wzrost wartości majątku w wyniku zrealizowanych inwestycji nastąpił w 

infrastrukturze komunalnej, gdzie zwiększyła się m.in. wartość budynków i budowli oświaty, dróg, 

kanalizacji sanitarnej, powstały nowe place zabaw.  

 

Struktura wartościowa użytkowanego majątku trwałego z grup 1-8 kształtowała się 

następująco:  

 70,44% - majątek na stanie Urzędu Miasta,  

 16,32% - zakłady budżetowe: ZGM i OSiR, 

 13,24% - jednostki budżetowe i instytucje kultury. 

 

1) Środki trwałe z grupy 1 i 2 

Na koniec roku 2018 wartość budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej była 

równa 1.333.605 tys. zł. W 2019 roku wartość brutto środków zmnieszyła się 10.904 tys. zł i na dzień 

31.12.2019r. wyniosła 1.322.701tys. zł, a umorzenie – 36,91%.  
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Ze względu na sposób gospodarowania, zmiana stanu majątku z grup 1-2 na koniec 2018r.  

w porównaniu z końcem 2019r. przedstawia się następująco: 

 majątek na stanie Urzędu Miasta – zmniejszenie wartości o 28.933 tys. zł, 

 majątek użytkowany przez jednostki i zakłady budżetowe – wzrost wartości o 18.029 tys. zł. 

 
 
Składniki majątku zaliczane do 1 grupy:  

Wartość brutto budynków i lokali na koniec 2018r. wynosiła 475.120 tys. zł. W ciągu 2019 roku 

zmniejszyła się o 86.969 tys. zł i na dzień 31.12.2019r. wyniosła 388.151 tys. zł.  

 

Wartość środków trwałych w grupie 1 zmniejszyła się między innymi w wyniku: 

- darowizny na rzecz Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonii Gorzowskiej budynek filharmoni o 

wartości 98.807,8 tys. zł,  

- zwrotu darowiny na rzecz Skarbu Państwa budynków przy ul. Borowskiego 29 o łącznej wartości 

869,0 tys. zł,  

- sprzedaży garaży o łącznej wartości 9,4 tys. zł,  

- sprzedaży lokali mieszkalnych o łącznej wartości 179,7 tys. zł,  

- sprzedaży budynku przy ul.Kos.Gdyńskich 22-23 o wartości 684,0 tys. zł,  

- likwidacji zużytych wiat przystankowych o łącznej wartości 39,5 tys. zł,  

- rozbiórki budynku usługowego przy ul.Wawrzyniaka 17 o wartości 6,4 tys. zł 

- rozbiórki budynków przy ul. Przemysłowej 45 o wartości 67,3 tys. zł,  

- rozbiórki pomieszczeń gospodarczych o łącznej wartosci 14,6 tys. zł.  

Wartość budynków zwiększył się między innymi, w związku z: 

 nieodpłatnym nabyciem od Skarbu Państwa budynków przy ul. Rzecznej 2 o łącznej wartości 

279,0  tys. zł,  

 nabyciem od osoby fizycznej garażu o wartości 10,4 tys. zł, 

 nabyciem od osób fizycznych lokalu mieszkalnego o wartości 85,6 tys. zł, 

 zakupem wiat przystankowych na łączną kwotę 150,2 tys. zł, 

 modernizacją szaletu na Placu Nieznanego Żołnierza na kwotę 23,2 tys. zł,  

 wykonaniem instalacji c.o., ciepłej wody, elektrycznej, gazowej w lokalach komunalnych na łączną 

kwotę 183,6 tys. zł, 

 modernizacją budynku przy ul. Złotego Smoka na kwotę 49,6 tys. zł.  

 dociepleniem ścian i modernizacją budynków komunalnych na łączną kwotę 127,4 tys. zł,  

 modernizacją budynku Żłobka Miejskiego Nr 2 na kwotę 379,1 tys. zł.  

 modernizacją budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na kwotę 107,9 tys. zł.  

 termomodernizacją budynków oraz przystosowaniem pomieszczeń w szkołach na łączną kwotę 

12.831,2 tys. zł., 
 

Procentowy udział w wartości użytkowanego majątku z grupy 1 przedstawia się następująco: 

 47,97% - zakłady budżetowe (ZGM i OSiR), 

 15,19% - Urząd Miasta,  

 30,94% - jednostki nadzorowane przez Wydziału Edukacji, 

   5,62%  - jednostki nadzorowane przez Wydziału Spraw Społecznych, 

   0,28% - jednostki nadzorowane przez Wydział Kultury i Wydział Sportu, 

Umorzenie składników majątku z grupy 1 na dzień 31.12.2019r. wyniosło 10,24%. 
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Składniki majątku zaliczane do 2 grupy:  

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2018r. wynosiła 

858.485 tys. zł. W ciągu roku zwiększyła się o 76.065 tys. zł i na dzień 31.12.2019r. wyniosła 

934.550 tys. zł.  

Zwiększenie wartości składników majątku zaliczanych do grupy 2 nastąpiło w wyniku 

ujawnienia środów trwałych lub rozliczonie w 2019r. inwestycji, między innymi:  

 ujawnieniem dróg gminnych i wewnęrznych na łączną kwotę 6.547,5 tys. zł,  

 budową ścieżek rowerowych rz.Kłodawka na łączną kwotę 797,5 tys. zł 

 modernizacją Placu Nieznanego Żołnieża na łączną kwotę 5.395,2 tys. zł 

 budową oraz modernizacją oświetlenia drogowego na łączną kwotę 856,3. zł, 

 rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 130 ul.Myśliborskiej na odcinku od ronda Szczecińskie do 

ul.Mosiężnej na łączną kwotę 8.821,2 tys. zł,  

 budową skweru przy ul.Dobrej-Kostrzńskiej, ścieżek spacerowych, chodników przy ul. Stilonowej, 

ul.Na Skarpie, ul. Kaz.Wielkiego na łączną kwotę 667,3 tys. zł,  

 budową parkingów przy ul.Staszica 1-3, ul.Boh.Westerplatte, ul.Sportowej, ul.Kaz.Wielkiego, 

ul.Szwoleżerów na łączną kwotę 311,6 tys. zł,  

 budową ulic: Knaka, Furmanka, Granicznej sięgacza na ul.Sibiraków oraz ul.Warszawskiej na 

łączną kwotę 679,1 tys. zł,  

 budową ciągu pieszo-jezdnego przy ul.Marcinkowskiego, modernizacją schodów ul.Gwiażdzista, 

Ciołkowskiego na łączną kwotę 149,2 tys. zł,  

 modernizacją ulicy Gwiaździstej (nowa nawierzchnia, oświetlenie, kanalizacja deszczowa) na 

łączną kwotę 3.384,0 tys. zł, 

 modernizacją ulicy Okrzei (nowa nawierzchnia, kanalizacja deszczowa) na łączną kwotę 

1.441,8 tys. zł, 

 modernizacją ulicy Stilonowej (nawierzchnia, kanalizacja deszczowa) na łączną kwotę 

1.300,2 tys.zł, 

 przebudową ulicy Warszawskiej z Hejmanowską na łączną kwotę 6.573,7 tys.zł, 

 modernizacją ulic: Kasprzaka, Słowiańskiej, Staszica, Małorolnych, Wawrzyniaka, Wylotowej, 

Szczecińskiej, Wschodniej, Wańkowicza, Zuchów, Grabskiego na łączną kwotę 6.169,3 tys. zł,  

 budową ścieżek rowerowych przu ulic: Podmiejskiej, Szczecińskiej, Walczaka, Pomorskiej na 

łączną kwotę 4.537,1 tys. zł,  

 modernizacją torowisk na ulicy: Warszawskiej, Walczaka, Pomorskiej na łączną kwotę 

20.376,0 tys. zł,  

 modernizacją kanalizacji deszczowej na ulicach: Jagiełły, Warszawskiej, Walczaka, na łączną 

kwotę 6.239,7 tys. zł,  

 modernizacją obiektów sportowych przy ul.Myśliborskieh na kwotę 5.169,4 tys. zł 

 budową parkingu przy budynku przy ul. Asnyka 3-7 na kwotę 64,7 tys. zł 

 modernizacją placu zabwa na terenie Przedszkola Miejskiegoi Nr 2 na kwotę 99,6 tys. zł 

 modernizacją boiska na terenie Przedszkola Miejskiegoi Nr 3 na kwotę 110,9 tys. zł 

 budową placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkla Integracyjnego Nr 14 na kwotę 119,5 tys. zł 

 budową boiska sportowego na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego na kwotę 418,9 tys. zł 

 budową boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 na kwotę 296,6 tys. zł 

 

Zmniejszenie wartości składników majątku zaliczanych do grupy 2 nastąpiło między innymi  

w wyniku darowizny na rzecz Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonii Gorzowskiej budowli o łączej 

wartości 8.079,0 tys. zł oraz zwrocie darowanej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa przy  

ul. Borowskiego 29 o łącznej wartości 6,9 tys. zł,  
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Procentowy udział w wartości użytkowanego majątku trwałego z grupy 2 przedstawia się 

następująco: 

 94,72% - Urząd Miasta, 

   2,68% - zakłady budżetowe (ZGM i OSiR), 

   2,38% - jednostki nadzorowane przez Wydziału Edukacji, 

   0,19% - jednostki nadzorowane przez Wydziału Spraw Społecznych  

   0,03% - jednostki nadzorowane przez Wydział Kultury i Wydział Sportu, 

Umorzenie środków trwałych z 2 grupy na dzień 31.12.2019r. wyniosło 26,67%. 

 
2) Środki trwałe z grup 3-8 

Wartość środków trwałych z grup 3-8, czyli maszyn, kotłów, urządzeń, środków transportu, 

narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, na koniec 2018r. wynosiła 32.775 tys. zł.  

W 2019 zwiększyła się ona per saldo o 1.437 tys. zł i na dzień 31.12.2019r. wyniosła 34.212 tys.zł.  

Zwiększenie nastąpiło m.in poprze zakup 8 samochodów o łącznej wartości 871,17 tys.zł., 

zakup maszyn, urządzeń technicznych, wyposażenia o łącznej wartości ca 2.215 tys. zł.  

Oprócz zakupu nowych środków jednostki dokonały likwidacji np. zużyte zestawy 

komputerowe, monitoring. Zmniejszenie nastąpiło też m.in. poprzez sprzedaż 6 samochodów na 

łączną wartość 272,6 tys. zł, darowizną na rzecz Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonii 

Gorzowskiej (wind w budynku) o łączej wartości 361,6 tys. zł.  

Procentowy udział w wartości użytkowanych środków trwałych z grup 3 - 8 był następujący: 

 33,87% - Urząd Miasta,  

 29,78% - zakłady budżetowe (ZGM i OSiR),  

 25,13% - jednostki nadzorowane przez Wydziału Edukacji, 

   9,55% - jednostki nadzorowane przez Wydziału Spraw Społecznych oraz GCPR, 

   1,67% - jednostki nadzorowane przez Wydział Kultury i Wydział Sportu,  

Umorzenie tych składników majątku na dzień 31.12.2019r. było równe 1,46%. 

 
3. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYWANIU  

Wartość brutto pozostałych środków trwałych w używaniu na koniec 2019r. była równa 

51.3123  tys. zł i w porównaniu do stanu z końca 2018r. zmniejszyła się o 6501 tys. zł.  

 Oprócz zakupu pozostałych środków trwałych, wartość majątku zmniejszyła się w związku  

z dokonanych przez Urząd Miasta oraz jednostki – likwidacji np. wyposażenia, meble, zestawy 

komputerowe, urządzenia biurowe itp.  

Procentowy udział w wartości pozostałych środków trwałych przedstawia się następująco: 

 73,37% - jednostki nadzorowane przez Wydziału Edukacji, 

 10,94% - Urząd Miasta, 

 10,76% - jednostki nadzorowane przez Wydziału Spraw Społecznych oraz GCPR, 

  4,21% - zakłady budżetowe (ZGM i OSiR), 

   0,72% - jednostki nadzorowane przez Wydział Kultury i Wydział Sportu. 

 

Składnikami majątku niepodlegającemu umorzeniu są: sztandar Szkoły Podstawowej nr 15  

o wartości 7,44 tys. oraz obraz w Szkole Ekonomicznej 7,00 tys zł, ujęte w ewidencji jako dobro 

kultury. Stan dóbr kultury zaewidencjonowanych w Urzędzie Miasta wynosił na koniec 2019r. - 

3.642 tys. zł. 

 
 
 
 



 8 

4. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE 

 Poprzez środki trwałe w budowie, zwane też nakłady inwestycyjne - rozumie się nakłady 

finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie 

istniejących obiektów majątku trwałego.  

 W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w stosunku do stanu na 31.12.2018r. wartość 

środków trwałych w budowie (rozpoczęte inwestycje) zwiększono o kwotę 156.906 tys. zł. W tym 

okresie rozliczono poniesione nakłady na inwestycje tworząc nowe środki trwałe, zwiększając wartość 

istniejących obiektów majątku na kwotę ca 80 tys. zł.  

 W roku 2019 kontynuowane były ważne dla miasta inwestycje, takie jak: „system 

zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”, „ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą 

transportu niskoemisyjnego”, „przebudowa ulicy Śląskiej”, „przebudowa ulicy Kostrzyńskiej”, 

„przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego”, „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska i ul. 

Szczecińska”, „termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, „Tuptuś – przebudowa 

chodników na terenie miasta Gorzowa Wlkp." 

W ramach środków trwałych w budowie w 2019r. poniesiono nakłady między innymi na: 

Lp. nazwa zadania 
nakłady 
[tys. zł] 

1.  system zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. 29 504,2 

2.  przebudowa ulicy Kostrzyńskiej 28 167,0 

3.  zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzów Wlkp.- etap I 14 544,9 

4.  przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego 14 778,9 

5.  przebudowa ulicy Śląskiej 6 484,0 

6.  
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska i ul. Szczecińska  na odcinku od 
ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej 

5 883,4 

7.  termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  w Gorzowie Wlkp. – etap III 4 771,3 

8.  ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego 4 293,8 

9.  wniesienie wkładu do spółek 3 945,00 

10.  
przebudowa ulic na terenie miasta - al. 11 Listopada, Wylotowej, Szczecińskiej, 
Wschodniej, Knaka, Wańkowicza, Granicznej, Zuchów, Grabskiego, Kotsisa 

3 063,5 

11.  
szlak stolic ev2/r1 ciągu pieszo rowerowego, ciągu pieszego, oświetlenie, mała 
architektura 

2 663,5 

12.  rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu  Górczyn  2 538,8 

13.  
rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuz rzeki Kłodawki 
poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych 
podwórek 

2 517,4 

14.  przebudowa ulicy Sulęcińskiej 2 359,8 

15.  system ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim – etap II. 1 925,0 

16.  
modernizacja wschodniego wylotu dr nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda 
Sybiraków do granic miasta  

1 761,4 

17.  rozbudowa nowej części cmentarza komunalnego przy ul.Żwirowej  1 677,1 

18.  
zwrot dotacji dla gmin partnerskich w ramach poprawy jakości środowiska miejskiego 
poprzez renowacje i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie 
nad Odrą i Dębnie. 

1 669,5 

19.  
budowa budynku sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym oraz 
pomieszczeniami magazynowymi 

1 223,0 

20.  nabywanie nieruchomości 1 202,2 

21.  budowa ul. Sosnowej 1 187,6 

22.  budowa boisk sportowych i siowni zewnęrznych na terenie szkół  1 128,5 



 9 

23.  przebudowa ul. Piłsudskiego od Al. Ks. Andrzejewskiego do ul. Walczaka 1 014,1 

24.  zbrojenie terenów inwestycyjnych - etap I 911,0 

25.  modernizacja nowo nabytych nieruchomości 891,8 

26.  
poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowacje i rozwój wybranych 
terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie 

771,0 

27.  integracyjny plac zabaw Dziecięciu Muz  666,9 

28.  przebudowa chodników na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 496,1 

29.  przebudowa ul. Tkackiej 490,1 

30.  budowa odcinka ul. Ułanów 451,7 

31.  budowa oświetlenie na ulicach: Bazaltowej, Zwiadowców, Warzywnej i Witnickiej  387,2 

32.  
poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta – budowa drogi pieszo-rowerowej 
wzdłuż ul. Fabrycznej 

386,3 

33.  
bezgraniczny trójdźwięk – natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie 
Wlkp. 

382,0 

34.  przebudowa ul. Warszawska 155-159 wraz z oświetleniem oraz ul.Sybiraków 4a–4e 314,6 

35.  termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Walczaka  294,8 

36.  
budowa chodnik ul.Słoneczna 52-63, modernizacja wjazdu na podwórko przy  
ul. Wawrzyniaka 68, budowa chodnika w parku przy Szpitalu Psychiatrycznym 

279,8 

37.  budowa odcinka chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicach Srebrnej i Czartoryskiego 240,4 

38.  przebudowa chodników przy ul. Hubala, Popławskiego 308,7 

39.  budowa Centrum Edukacji Zawodowej  227,1 

40.  przebudowa drogi na Placu Słonecznym 206,7 

41.  trakt spacerowo-rekreacyjny przy ul. Dowbora- Muśnickiego, Cegielskiego, Błotnej 193,4 

42.  iluminacja świetlna budynku IV Liceum Ogólnokształcącego  188,3 

43.  
budowa miejsc postojowych i modernizacja schodów prz ul. Sportowej, utwardzenie 
działki budowlanej do budynku przy ul. Marcinkowskiego 15-19,  

175,8 

44.  
modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej - wykonaniem analizy zachowań 
komunikacyjnych 

168,5 

45.  
przebudowa schodów łączących ul. Sportowa z Al. Konstytucji 3 Maja,  schodów 
łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie wraz z zagospodarowaniem terenu  

164,4 

46.  
budowa miejsc parkingowych przy ul. Kaz.Wielkiego i ul.Boh. Westerplatte, 
przebudowa nawierzchni ul. Staszica 1-3 

139,7 

47.  
budowa chodnika na ścieżce łączącej ul. Ikara z ul. Sportową oraz przebudowa 
schodów przy ul. Ikara 

139,5 

48.  budowa boiska dla dzieci przedszkolnych na terenie przedszkola  129,4 

49.  
program bezpieczny Gorzów- modernizacja infrastruktury drogowej, przebudowa 
kanalizacji deszczowej ul. Obotryckiej 

118,3 

50.  psia polana w Parku Górczyńskim  90,6 

51.  modernizacja placu zabaw w Parku 750 – lecia 59,0 

52.  twórcze przedszkolaki 52,2 

53.  
przebudowa ulic Marcinkowskiego, Długosza,  Marii Skłodowskiej Curie, Podgórnej i 
Kobylogórskiej (I etap) (koszty związane z dokumentacją) 

103,5 

54.  
przebudowa układu komunikacyjnego pod halę sportowa przy Słowiance – wykonanie 
dokumentacji projektowej 

103,1 

55.  
rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp– dokumentacja 
projektowa i studium wykonalności  

101,4 

56.  
dokumentacja projektowa na budowę ośmiu siłowni na terenie miasta oraz budowę 
onszarów rekreacyjnych przy ul. Kilińskiego, Fabrycznej, Wybickiego, Kwiatowej  

177,4 

57.  
modernizacja budynku Szkołu Podstawowej Nr 1 - wykonanie dokumentacji 
projektowej 

224,9 
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II. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 

Na koniec 2018r. wartości niematerialne i prawne wyniosły ogółem 4.364 tys. zł. W ciągu roku 

2019 nastąpiło zmniejszenie per saldo o 3,85% (168 tys. zł). Stan wartości niematerialnych  

i prawnych na dzień 31.12.2019r. wyniósł 4.196 tys. zł. Zmniejszenie wartości nastąpiło przede 

wszystkim w jednostkach budżetowych Wydziału Edukacji (147 tys. zł) oraz w spółce i zakładzie 

budżetowym (22 tys. zł).  

Procentowy udział w użytkowaniu wartości niematerialnych i prawnych przedstawiał się następująco:  

 45,71% - Urząd Miasta, 

 41,93% - jednostki nadzorowane przez Wydziału Edukacji, 

   7,79% - jednostki nadzorowane przez Wydziału Spraw Społecznych oraz GCPR, 

   4,50% - zakłady budżetowe (ZGM i OSiR), 

   0,07% - jednostki nadzorowane przez Wydział Kultury i Wydział Sportu. 

 

III. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 

Na koniec 2019 roku Miasto posiadało 282.096.300 zł ulokowanych w akcjach i udziałach  

8 spółek oraz we wkładzie pieniężnym w 1 fundacji, tj. o 3.534.500 zł więcej, niż rok wcześniej. 

Zmianie uległa wartość nominalna udziału w Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym „Słowianka” Sp. z 

o. o. oraz w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym – Parku Naukowo – Przemysłowym Sp. z o. o. 

W czerwcu Miasto obniżono kapitał zakładowy w spółce Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym 

„Słowianka” z kwoty 43.364.000zł do kwoty 42.953.500 zł (tj. o 410.500zł) poprzez umorzenie 821 

udziałów po 500 zł każdy. Również w czerwcu Miasto wniosło do spółki wkład pieniężny w wysokości 

2.000.000 zł w celu podwyższenia kapitału zakładowego o 4.000 udziałów. W związku z 

podwyższeniem kapitału Miasto objęło 90.728 udziałów i na koniec 2019roku łączna wartość 

posiadanych w Spółce 89.907 udziałów wyniosła 44.953.500 zł. 

Na początek roku 2019 roku wartość nominalna 1 udziału Miasta w Gorzowskim Ośrodku 

Technologicznym – Parku Naukowo – Przemysłowym Sp. z o. o. wynosiła 5.000 zł. We wrześniu 

2019 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki z 15.735.000 zł do 17.680.000zł (tj. o 1.945.000 zł) 

poprzez utworzenie 389 udziałów po 5.000,00 zł. Na koniec 2019 roku łączna wartość posiadanych w 

Spółce 390 udziałów wynosiła 1.950.000 zł.  

Wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Gorzowa Wlkp. w spółkach/fundacji wg stanu na dzień 

31.12.2019 r. 

Lp. nazwa spółki/fundacji 

wartość nominalna 
udziałów/akcji  

wartość  
[ tys.zł] 

udział [% ] 

1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o. 171 968,50 79,96% 

2 Miejski Zakład Komunikacji Spółka  z o.o. 17 331,00 100,00% 

3 Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. 7 906,00 85,10% 

4 INNEKO Spółka z o.o. 17 949,00 100,00% 

5 Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka . z o.o. 18 000,00 96,77% 

6 Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne "Słowianka" Spółka. z o.o. 44 953,50 100,00% 

7 Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze 500,00 100,00% 

8 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 1 538,30 5,66% 

9 
Gorzowski Ośrodek Technologiczny- Park Naukowo-Przemysłowy 
Spółka z o.o. 

1 950,00 11,03% 

 RAZEM 282 096,30  
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Wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Gorzowa Wlkp. w spółkach/fundacji ogółem, wg stanu 

na dzień 31.12.2019r.  

 

Lp. wyszczególnienie wartość [zł] udział [% ] 

1 jednoosobowe spółki /fundacje Miasta Gorzowa Wlkp. 80 733,50 28,62% 

2 spółki z udziałem Miasta Gorzowa Wlkp. 201 362,80 71,38% 

 RAZEM 282 096,30 100 

 

 
 
 

Szczegółowy wykaz spółek i fundacji z udziałem Miasta ujęto w załączniku Nr 3. 

 

  

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o.; 79,96% 

Miejski Zakład Komunikacji 
Sp. z o.o.; 100,00% 

Gorzowski Rynek Hurtowy 
S.A.; 85,10% 

INNEKO Sp. z o.o.; 100,00% 

Gorzowskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o.; 96,77% 

Centrum Sportowo-
Rehabilitacyjne "Słowianka" 

Sp. z o.o.; 100,00% 

Lubuska Fundacja 
Zachodnie Centrum 

Gospodarcze; 100,00% 

Kostrzyńsko-Słubicka 
Specjalna Strefa 

Ekonomiczna S.A.; 5,66% 

Gorzowski Ośrodek 
Technologiczny - Park 

Naukowo-Przemysłowy Sp. 
z o.o.; 11,03% 

Udziały Miasta w kapitale Spólek/Fundacji na 31.12.2018r.   

28,62% 

71,38% 

Struktura wartości nominalnej udziałow Miasta ogólem  na 31.12.2019r 

jednoosobowe spółki /fundacje Miasta Gorzowa Wlkp. spółki z udziałem Miasta Gorzowa Wlkp.
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IV. DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW 
MAJĄTKOWYCH 

 

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych na dzień 

31.12.2019r. były równe 36.129,20 tys. zł i w porównaniu do stanu z końca 2018r. zwiększyły  

o 8.379,92 tys. zł.  

 
Z tytułu sprzedaży na własność nieruchomości uzyskano dochód w wysokości 23.655,63 tys. zł,  

w tym dochód z tytułu ratalnej spłaty ceny sprzedaży nieruchomości - 991,69 tys. zł, który stanowi 

spłatę ceny nieruchomości w latach ubiegłych z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty wraz  

z odsetkami ustawowymi.  

Sprzedano następujące nieruchomości: 

 w drodze przetargu i rokowań: 

 11 działek o pow. 15.176m2 - pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,  

 3 działki o pow.16.909m² - pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, 

 3 działki o pow. 2.970m2 – na cele handlowo-usługowo-mieszkaniowe,  

 6 działek o pow. 133.486m² - na cele usługowo-magazynowo-produkcyjne, 

 6 działek o pow.108m² - pod budowę garaży, 

 5 działek o pow. 3.965m² zabudowane 2 budynkami o funkcji usługowej, 

 1 lokal mieszklany - w drodze przetargu, 

 bezprzetargowo: 

 11 działek o pow. 766m² - na poprawę warunków zagospodarowania przyległych 

nieruchomości, 

 1 działkę o pow.55m² - pod budowę stacji transformatorowej na rzecz ENEA Operator  

Spółki z o.o., 

 2 działki o pow.46m² zabudowane garażem – na rzecz najemcy, 

 1 działkę o pow.4.745m² zabudowaną budynkiem szkoły przy ul.Stanisławskiego 3 – na rzecz 

Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców z 99% bonifikatą od ceny sprzedaży, 

 8 lokali mieszkalnych, w tym 7 na rzecz najemców, a 1 na poprawę warunków 

zagospodarowania sąsiedniego lokalu,  

 w drodze zamiany:  

 2 niezabudowane działki o łącznej pow. 49m² przeznaczone na poprawę warunków 

zagospodarowania przyległej nieruchomości - w celu pozyskania 1 działki gruntu  

o pow.23m² przy ul.Spokojnej zajętej pod drogę publiczną, 

 1 działkę o pow.15m² zabudowaną stacją transformatorową – w celu pozyskania 2 działek 

gruntu o pow.19m² przy ul.Przemysłowej, zabudowanych częścią budynku gospodarczego, 

 1 działkę o pow.48m² na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 

w celu pozyskania 1 działki gruntu o pow.6m² stanowiącej część ul.Czarnieckiego – drogi 

publicznej, 

 1 lokal mieszkalny o pow.68,70m² przy ul.Garbary w celu pozyskania 1 lokalu mieszkalnego  

o pow.34,30m² przy ul.Kosynierów Gdyńskich w budynku przewidzianym do rozbiórki. 

 w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa w wyniku decyzji 

podziałowej lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji celu publicznego pod drogi 

publiczne przyznano: 

 1 działkę o pow.810m² przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe - za 1 działkę  

o pow.641m² przy ul.Myśliborskiej, 

 1 działkę o pow.757m² przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe - za 3 działki  

o pow.587m² przy ul.Myśliborskiej,  

 1 działkę o pow.2.214m² przeznaczoną na cele usługowe za 2 działki o pow.3.017m² przy 

ul.Czartoryskiego. 
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Z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste uzyskano 

wpływy w wysokości 4.447,12 tys. zł. 

Za dzierżawę gruntów na cele rolne i nierolnicze wpłynęło 1.196,95 tys.zł. Na dochód ten 

składają się czynsze za: dzierżawę gruntów na cele rolne, nierolnicze, tj. pod kioskami, pawilonami, 

targowiskami, garażami, ogródkami, na roboty budowlane i na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz z tytułu najmu garaży i obiektów. 

Z tytułu opłat za przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

uzyskano 4.707,90 tys.zł. Na dochód ten złożyły się m.in. opłaty za przekształcenie gruntów 

przeznaczonych na cele mieszkaniowe na rzecz osób fizycznych – z zastosowaniem bonifikaty od 

opłaty.  

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu zagospodarowania odpadów uzyskano 

dochód 12 tys. zł. Dochód z tego tytułu stanowią wpływy ze sprzedaży pojazdów w drodze przetargu 

(2,6 tys. zł) oraz ze sprzedaży jako złom pojazdów, które nie nadawały się do dalszej eksploatacji (10,3 

tys. zł). Pojazdy stały się własnością Miasta w trybie przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym.  

Z najmu i dzierżawy składników majątku (przez WAD, WGT-MZK, WZK) uzyskano dochód 

176,45 tys. zł, który w stosunku do 2018r. zwiększył się o 37,08 tys. zł.  
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załącznik nr 1 
Sposób użytkowania rzeczowych aktywów trwałych 

wg stanu na dzień 31.12.2019r. 
[tys.zł]  

Wyszczególnienie wartość brutto wartość netto 

majątek trwały ogółem 2 139 047 1 328 897 

- bez dóbr kultury i śr. trwałych w budowie 1 877 900 1 067 750 

będący na stanie Urzędu Miasta: 1 656 049 1 140 481 

- grunty własne i użytkowane wieczyście 431 603 431 444 

- środki trwałe grupy 1 - 2 944 193 444 991 

- środki trwałe grupy 3 - 8 11 588 2 913 

- pozostałe środki trwałe w używaniu 5 615 0 

- dobra kultury 3 642 3 642 

- środki trwałe w budowie 257 491 257 491 

- wartości niematerialne i prawne  1 918 0 

użytkowany przez jednostki i zakłady budżetowe: 482 997 188 417 

- grunty własne i użytkowane wieczyście 33 876 33 876 

- środki trwałe grupy 1 - 2 378 508 184 666 

- środki trwałe grupy 3 - 8 22 624 3 736 

- pozostałe środki trwałe w używaniu 45 697 0 

- dobra kultury 14 14 

- wartości niematerialne i prawne  2 278 0 

 
 

 
 
 

257 491 

7 852 

51 312 

34 212 

1 322 701 

465 478,92 zł 

0 500 000 1 000 000 1 500 000

środki trwałe w budowie

dobra kultury i wartości niematerialne i prawne

pozostałe środki trwałe w używaniu

środki trwałe grupy 3 - 8

środki trwałe grupy 1 - 2

grunty własne i użytkowane wieczyście

Wartość rzeczowych aktywów trwałych (tys. zł) 
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załącznik nr 2 

Wartość rzeczowych aktywów trwałych (bez dóbr kultury i środków trwałych w budowie) 
[tys. zł] 

Lp. nazwa jednostki 

grunty grupa 0 budynki i lokale grupa 1 
obiekty inżynierii lądowej 

 i wodnej grupa 2 
maszyny, urządzenia,    
ruchomości grupy 3-8 

wartości niematerialne i 
prawne 

pozostałe 
środki trwałe w 

używaniu 
r a z e m 

brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto brutto netto 

1 

zakłady 
budżetowe 

6 276,49 6 276,49 186 191,64 76 921,75 25 075,13 15 565,27 10 186,60 1 803,37 188,73 0,00 2 161,86 230 080,45 100 566,88 

ZGM 0,00 0,00 140 811,08 41 452,37 4 947,66 2 985,75 3 865,27 1 011,20 101,16 0,00 1 375,32 151 100,49 45 449,32 

OSiR 6 276,49 6 276,49 45 380,56 35 469,38 20 127,47 12 579,52 6 321,33 792,17 87,57 0,00 786,54 78 979,96 55 117,56 

2 

jednostki Wydziału 
Spraw 

Społecznych 
1 489,86 1 489,86 21 812,65 12 727,25 1 734,22 934,08 2 738,95 422,33 131,21 0,00 3 631,66 31 538,55 15 573,52 

Żłobki  671,69 671,69 6 944,10 5 602,20 969,05 832,04 355,02 175,57 26,92 0,00 348,35 9 315,13 7 281,50 

3 GCPR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,46 82,75 196,03 0,00 1 889,34 2 613,83 82,75 

4 

jednostki Wydz. 
Edukacji 

25 695,44 25 695,44 120 102,19 63 678,91 22 221,63 14 437,13 8 597,37 1 424,47 1 759,40 0,00 37 648,25 216 024,28 105 250,39 

Szkoły 19 625,36 19 625,36 97 090,90 51 843,08 20 975,90 13 640,19 6 382,91 1 235,60 1 524,06 0,00 31 079,23 176 678,36 86 358,67 

Przedszkola 6 070,08 6 070,08 23 011,29 11 835,83 1 245,73 796,94 2 214,46 188,87 235,34 0,00 6 569,02 39 345,92 18 891,72 

5 
jednostki Wydz. 
Kultury i Sportu 

414,48 414,48 1 086,03 307,19 284,08 94,89 572,52 3,12 2,75 0,00 366,37 2 726,23 819,68 

6 Urząd Miasta 431 602,65 431 443,93 58 958,59 42 291,75 885 234,72 402 699,38 11 587,73 2 912,62 1 918,06 0,00 5 614,73 1 394 916,48 879 347,68 

7 
ogółem na 

31.12.2019 r. 
465 478,92 465 320,20 388 151,10 195 926,85 934 549,78 433 730,75 34 211,63 6 648,66 4 196,18 0,00 51 312,21 1 877 899,82 1 101 640,90 

8 
ogółem na 

31.12.2018 r. 
473 926,03 473 777,55 475 119,75 278 338,80 858 485,04 393 228,01 32 775,03 5 537,10 4 364,22 0,00 51 962,95 1 896 633,02 1 150 881,46 
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załącznik Nr 3 

Wykaz spółek i fundacji z udziałem Miasta oraz wielkości udziałów 

l.p
. 

nazwa spółki/fundacji 

wartość  
na 31.12.2019 r. 

wielkość wkładu Miasta 
% 

ilość udziałów/akcji Miasta 
szt. 

wartość nominalna  
udziału Miasta 

tys. zł 

kapitału 
zakładowego  

tys. zł. 

nominalna 
udziału/akcji      

zł. 

stan na 
31.12.2018r.  

stan na 
31.12.2019r. 

stan na 
31.12.2018r.  

stan na 
31.12.2019r. 

stan na 
31.12.2018r.  

stan na 
31.12.2019r. 

1 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. 

215 067,00 500 79,96 79,96 343 937 343 937 171 968,50 171 968,50 

2 
Miejski Zakład Komunikacji  
Sp. z o.o. 

17 331,00 500 100,00 100,00 34 662 34 662 17 331,00 17 331,00 

3 Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. 9 290,00 2 000 85,10 85,10 3 953 3 953 7 906,00 7 906,00 

4 INNEKO Sp. z o.o. 17 949,00 500 100,00 100,00 35 898 35 898 17 949,00 17 949,00 

5 
Gorzowskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o. 

18 600,00 100 000 96,77 96,77 180 180 18 000,00 18 000,00 

6 
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne 
"Słowianka" Sp. z o.o. 

44 953,50 500 100,00 100,00 86 728 89 907 43 364,00 44 953,50 

7 
Lubuska Fundacja Zachodnie 
Centrum Gospodarcze 

500,00 - 100,00 100,00 - - 500,00 500,00 

8 
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna S.A. 

27 184,30 100 5,66 5,66 15 383 15 383 1 538,30 1 538,30 

9 
Gorzowski Ośrodek Technologiczny 
- Park Naukowo-Przemysłowy  
Sp. z o.o. 

17 680,00 5 000 0,03 11,03 1 390 5,00 1 950,00 

O  G  Ó  Ł  E  M 278 561,80 282 096,30 
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załącznik Nr 4 

Wartość i przyrost składników majątku trwałego 

lp. wyszczególnienie 
wartość brutto [tys.zł] różnica 

wartości  
[tys. zł] 

dynamika 
zmian  

[%] 31.12.2018r. 31.12.2019r. 

1 
grunty własne i w użytkowaniu 
wieczystym 

473 926 465 479 -8 447 98,22 

2 budynki i lokale 475 120 388 151 -86 969 81,70 

3 obiekty inżynierii lądowej 858 485 934 550 76 065 108,86 

4 maszyny i urządzenia 32 775 34 212 1 437 104,38 

5 
wartości niematerialne i 
prawne 

4 364 4 196 -168 96,15 

6 
pozostałe środki trwałe w 
używaniu 

51 963 51 312 -651 98,75 

7 razem poz. 1-6 1 896 633 1 877 900 -18 733 99,01 

8 dobra kultury 3 494 3 656 162 104,64 

9 środki trwałe w budowie 186 371 257 491 71 120 138,16 

10 udziały i akcje 278 562 282 096 3 534 101,27 

O G Ó Ł E M 2 365 060 2 421 143 56 083 102,37 

 

 
 

  

Udziały i akcje 
11,65% 

Dobra kultury i wartości 
niematerialne i prawne 

0,32% 
Pozostałe środki trwałe w 

używaniu 
2,12% 

Środki trwałe w budowie 
10,64% 

Maszyny i urządzenia 
1,41% 

Obiekty inżynierii lądowej 
38,60% 

Budynki i lokale 
16,03% 

Grunty 
19,23% 

Procentowy udział aktywów trwałych w majątku Miasta Gorzowa Wlkp. 
               stan na dzień 31.12.2019r.  
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załącznik Nr 5 

 

L.p. źródła dochodów 31.12.2018r. 31.12.2019r. 

1 dzierżawa gruntów na cele rolnicze i nierolnicze 1 164,49 1 196,95 

2 
sprzedaż gruntów i nieruchomości (w tym: lokali, ratalna 
spłata ceny sprzedaży) 

18 660,06 23 655,35 

3 
opłata za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie 
wieczyste 

4 876,27 4 447,12 

4 
opłata z tytułu przekształacenia prawa uzytkowania 
wieczystego w prawo własności 

209,40 4 707,90 

5 sprzedaż pozostałych składników niemajątkowych 18,05 12,90 

6 najem i dzierżawa składników majątku (MZK,WAD,WZK) 139,37 176,45 

7 z tytułu zajęcia pasa drogowego  2 681,64 1 932,53 

O G Ó Ł E M 27 749,28 36 129,20 

 

 

 

  

dzierżawa gruntów na cele 
rolnicze i nierolnicze 

9,60% 

sprzedaż pozostałych 
składników niemajątkowych 

0,10% 
najem i dzierżawa 

składników majątku 
(MZK,WAD,WZK) 

1,41% 

opłata za zarząd, 
użytkowanie, służebności  
i użytkowanie wieczyste 

35,65% 

opłata z tytułu 
rzekształacenia prawa 

uzytkowania wieczystego w 
prawo własności 

37,74% 

z tytułu zajęcia pasa 
drogowego  

15,49% 

Procentowy udział dochodów z majątku  
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załącznik Nr 6 
 

 
Użytkowanie mienia innych jednostek 

 
W ewidencji pozabilansowej Urzędu Miasta większości znajduje się sprzęt komputerowy z 
oprogramowaniem oraz sprzęt biurowy (kserokopiarki), użytkowany na zasadzie użyczenia lub dzierżawy. 
Jego wartość przedstawia tabela: 

 

lp. 
nazwa wydziału użytkującego 

sprzęt 
nazwa podmiotu użyczającego 

wartość 
31.12.2019r. 

[zł] 

1. Wydział Komunikacji MSWiA, PWPW 217 829 

2. Wydział Spraw Obywatelskich MSWiA, CPI 64 560 

3. Wydział Administracyjny Powiatowy Urząd Pracy  1 896 

4. 

Wydział Zarządzania Systemami 
Informatycznymi 

COPYLINE Spółka Jawna 368 643 

5. Urząd Marszałkowski 549 225 

6. Urząd Marszałkowski 239 604 

7. 
Wydział Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
WBiZK 

152 445 

Ogółem 1 594 202 

 



 

 
SPRAWOZDANIE Z OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI KOMUNALNYMI ZA 2019 r. 

 
I. ZBYWANIE 

1. Sprzedaż gruntów na własność 

Sprzedano na własność 44 działki gruntu o łącznej pow. 171.033m2  w tym: 

cele  Ilość działek 
Powierzchnia 
łącznie [m2] 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 11 15.176 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne 3 16.909 

cele handlowo-usługowo-mieszkaniowe  3 2.970 

cele usługowe, magazynowe i produkcyjne 6 133.486 
pod budowę garaży wraz z udziałami w drogach 
dojazdowych 

6 108 

poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległych 

11 766 

pod budowę stacji transformatorowej 1 55 
w ramach odszkdowań za grunty przejęte pod realizację 
inwestycji celu publicznego w trybie spec ustawy   –  
przebudowa ul.Myśliborskiej 

3 1.563 

razem 44 171.033 

2. Sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanych 

Sprzedano na własność: 

− 1 działkę o pow.271m² zabudowaną budynkiem usługowym, 

− 2 działki o pow.46m² zabudowaną garażem wraz z udziałem w drogach dojazdowych –  
na rzecz najemcy, 

− 1 działkę o pow.4.745m² zabudowaną budynkiem szkoły przy ul.Stanisławskiego 3 – na rzecz 
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców z 99% bonifiką od ceny sprzedaży, 

− 4 działki o pow.3.694m² zabudowane budynkiem o funkcji usługowo-administracyjnej –  
w drodze rokowań na 2 raty roczne. 

3. Darowizny 

Dokonano darowizny zabudowanej nieruchomości obejmującej 3 działki gruntu o łącznej  
pow.14.803m2 na rzecz Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonii Gorzowskiej   
z przeznaczeniem na cel publiczny – utrzymywanie pomieszczeń dla samorządowych instytucji 
kultury. 
Zwrócono Skarbowi Państwa 1 działkę o pow.1.521m² przy ul.Borowskiego 29 zabudowaną 
budynkiem biurowym z garażami i oficyną poprzez odwołanie darowizny– z uwagi na odstąpienie 
od celu, na który nieruchomość została darowana. 

4. Aport 

Wniesiono aportem do Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-
Przemysłowego Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. udział 18281/21610 części w nieruchomości przy 
ul.Targowej 9, obejmującej działkę o pow.828m², zabudowaną budynkiem biurowym.  

5. Sprzedaż lokali  

Sprzedano 10 lokali mieszkalnych, w tym: 

− 7 lokali - na rzecz najemców,  

− 1 lokal  - w drodze przetargu,  

− 1 lokal -  w drodze zamiany,  

− 1 lokal - na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniego lokalu.  
 
 
 
 



 

6. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

W trybie ustawy z 29 lipca 2005r. o Przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo  
własności nieruchomości przekształcono: 

− 5 działek wykorzystywanych na cele mieszkaniowe o łącznej pow.1.353m² –  
z zastosowniem 50% bonifikaty od opłaty przekształceniowej,  

− 23 działek gruntu o łącznej pow. 422m² - wykorzystywanych na cele garażowe. 

W trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Z dniem 1 stycznia 2019r. 
prawo użytkowania wieczystego wszystkich gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe  
przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Obecnie trwa weryfikacja nieruchomości  
objętych przekształceniem, wydawanie zaświadczeń osobom uprawnionym jak również udzielanie 
bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntów. 

7. Trwały zarząd 

Oddano w  trwały zarząd:  

− 1 działkę  gruntu o pow.177m² przy ul.Dąbrowskiego na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 –  
w związku z regulacją granic nieruchomości, 

− 2 zabudowane działki o pow. 11.5413m2 przy ul.Poznańskiej 23 na rzecz Zespołu Szkół 
Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. – w związku z regulacją stanu prawnego tej jednostki, 

− 1 lokal niemieszkalny o pow.124,66m² przy ul.Mieszka I 50 na rzecz Przedszkola Miejskiego 
Nr 2 – w celu utworzenia dodatkowego punktu przedszkolnego. 

W związku z likwidacją gimnazjów oraz decyzją o przekazaniu Liceum Sztuk Plastycznych i Szkoły 
Muzycznej do prowadzenia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydano:  

• 6 decyzji w sprawie przekazania trwałego zarządu między jednostakami, w wyniku których 
jednostki pozyskały prawo trwałego zarządu do nieruchomości: 

− Szkoła Podstawowa Nr 17 - przy ul.Warszawskiej 19 i ul.Dziewęciu Muz, 

− Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – przy ul.Estkowskiego 3, 

− Zespół Szkół Elektrycznych Nr 3 – przy ul.Grobla 68a, 

− Liceum Sztuk Plastycznych - przy ul.Warszawskiej 18 i ul.Szkolnej 5, 

− Zespół Szkół Gastronomicznych - przy ul.Bema 1, 

• 2 decyzje w sprawie wygaszenia trwałego zarządu w związku z przekazaniem do prowadzenia 
Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego:   

− Szkoły Muzycznej I i II st. im. T Szeligowskiego – w odniesieniu do nieruchomości przy 
ul.Chrobrego 3-4, 

− Liceum Sztuk Plastycznych – w odniesieniu do nieruchomości przy ul. Warszawskiej 18  
i ul.Szkolnej 5. 

 

II. WYDZIERŻAWIANIE I WYNAJMOWANIE 

1) Wydzierżawiono grunty z przeznaczeniem na:  

− poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zawierając 85 umów na 
grunt o pow. 19.816m2, 

− roboty budowlane, zawierając 25 umów na ogólną pow. 8.800m2, 

− cele garażowe, zawierając 15 umówy na grunt o pow. 262 m2, 

− cele handlowe, zawierając 88 umów na grunt o pow. 18.729m2, 

− ogródki warzywno-kwiatowo-owocowe, zawierając 41 na grunt o pow. 20.459m2, 

− altany śmietnikowe, 9 umów na grunt o pow. 228 m2 . 

2) Wynajęto: 

− 47 lokali użytkowych, 

− 8 pomieszczeń gospodarczych, 

− 2 garaże. 
 
 
 
 

https://sip.lex.pl/#/act/17218329/2427352/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci?keyword=Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności&cm=STOP
https://sip.lex.pl/#/act/17218329/2427352/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci?keyword=Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności&cm=STOP


 

III. UŻYCZANIE  

Zawarto 32 umowy użyczenia gruntów na ogólną pow.116.528m2 w tym: 

- 5 umów na grunt o pow. 58.287m2 –  na cele sportowo – rekreacyjne, 

- 2 umowy na grunt o pow. 10.458m2 –  na organizację Sylwestera Miejskiego 

- 2 umowy na grunt o pow. 6.479m2 – na cele statutowe Akademii im.Jakuba z Paradyża  
w Gorzowie Wlkp. oraz zabudowanej nieruchomości na rzecz MOS, 

- 1 umowę na grunt o pow. 5.786m2 – nieruchomość zabudowanej z prawem do  
poddzierżawiania –  przy ul.Składowej 11, 

- 2 umowy na grunt o pow. 6.095m2 – na zagospodarowanie terenu, poprawę warunków zago-
spodarowania przyległych nieruchomości, 

- 11 umów na grunt o pow. 465m2 –  ne realizację programu „Mieszkać lepiej”, 

- 2 umowy na grunt o pow. 2.018m2 –  na przystanek komunikacji zastępczej i cele parkingowe, 

− 7 umów na grunt o pow. 26.940m2  – na cele realizacji inwestycji związanych z budową. 
 
IV. ODPŁATNE UDOSTĘPNIANIE GRUNTÓW 
 Zawarto  20 umów na grunt o pow. 4.406m2 – pod infrastrukturę techniczną.  

IV. NABYWANIE  

Nabyto: 

 

• odpłatnie  

− 10 działek gruntu o łącznej pow. 1.404m² – pod budownictwo mieszkaniowe i  poszerzenie 
pasa drogowego ul.Żelaznej – drogi publicznej, 

− 1 działkę gruntu o pow. 5 000m² przy ul.Podmiejskiej - na zadania własne gminy dla 
potrzeb realizacji ZIT, 

− udział 13935/21610 części w zabudowanej nieruchomości przy ul.Targowej,  

− 1 działkę o pow.21m² zabudowaną garażem – w celu realizacji zadań własnych gminy. 

 

• w trybie Ordynacji Podatkowej w zamian za wygaśnięcie zobowiązań podatkowych –  
udział 4346/21610 części w zabudowanej nieruchomości przy ul.Targowej, 

 

• w wyniku rozwiązania umowy użytkowania wieczystego – 1 działkę o pow.627m² zbytą  
w ramach programu „Tania działka budowlana” na cele mieszkaniowe, 

• poprzez wykonanie prawa pierwokupu – 1 działkę o pow.1.278m² przy ul.Kasprzaka –  
w celu realizacji zadań własnych gminy, 

• w drodze darowizny:  

− 2 działki o pow.789m² przy ul.Piłsudskiego od Przedsiębiorstwa Wodociagów  
i Komunalizacji Spółki z o.o. – pod ciąg pieszy, 

− 1 działkę o pow.317m² przy ul.Kroenke od Województwa Lubuskiego – w celu 
uregulowania stanu prawnego budynku stanowiącego własność Miasta, 

− 3 działki o łącznej pow.1.052m² od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – pod drogę 
publiczną. 

 
V. PRZEJĘCIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 
Nabyto prawo własności w trybie komunalizacji:  

− na wniosek – 6 działek gruntu o pow. 2.172m², 

− z mocy prawa – 15 działek gruntu o pow. 82.556m². 
 
VI. ZAMIANY  
Dokonano zamiany nieruchomości: 

• w celu nabycia przez Miasto: 

− 1 działkę gruntu o pow.23m² przy ul.Spokojnej zajętej pod drogę publiczną w zamian za  
2 niezabudowane działki o łącznej pow. 49m² - przeznaczone na poprawę warunków 
zagospodarowania przyległej nieruchomości, 

− 2 działki gruntu o pow.19m² przy ul.Przemysłowej, zabudowane częścią budynku 
gospodarczego - w zamian za 1 działkę o pow.15m² zabudowaną stacją 
transformatorową, 

− 1 działkę gruntu o pow.6m² stanowiącą część ul.Czarnieckiego – drogi publicznej –  
w zamian za 1 działkę o pow.48m² na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej, 



 

− 1 lokalu mieszkalnego o pow.34,30m² przy ul.Kosynierów Gdyńskich w zamian za 1 lokal 
mieszkalny o pow.68,70m² przy ul.Garbary – w celu dokonania rozbiórki budynku Miasta. 
 

• w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne: 

− w wyniku decyzji podziałowej - za 1 działkę o pow.641m² przy ul.Myśliborskiej - przyznano 
1 działkę o pow.810m² przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe, 

− w wyniku decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji celu publicznego - za 3 działki  
o pow.587m² przy ul.Myśliborskiej - przyznano 1 działkę o pow.757m² przeznaczoną pod 
budownictwo mieszkaniowe, 

− w wyniku decyzji podziałowej - za 2 działki o pow.3.017m² przy ul.Czartoryskiego - 
przyznano 1 działkę o pow.2.214m² przeznaczoną na cele usługowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Sprawozdanie  

z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa za  2019r. 

 I.   ZBYWANIE 
 

1. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom                   

fizycznym w prawo własności  

W trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - z dniem                     
1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszka-
niowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. W tym trybie wydano 158 zaświad-
czeń o przekształceniu i 2 postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o prze-
kształceniu. 

W trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego      
w prawo własności nieruchomości przekształcono przysługujące osobie fizycznej prawo 
użytkowania wieczystego w prawo własności 2 działek gruntu o pow. 40m2,  
zabudowanej garażem. 

2. Zbycie w trybie decyzji administracyjnych  

Przekazano Miastu nieodpłatnie w drodze decyzji administracyjnej: 

−   na wniosek – 6 działek gruntu o pow.2.172m², 

−   z mocy prawa – 15 działek gruntu o pow. 82.556m2. 

3. Sprzedaż gruntów na własność 

Sprzedano na własność 3 nieruchomości, obejmujące łącznie 5 działek gruntu o pow. 
3.795 m2,  w tym na cele: 

− usługowe – 2 działki o pow. 1.868m2, 

− poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na 
cele usługowe – 2 działki o pow. 275m2, 

− pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 1 działka o pow. 1.652m2. 
 

II. NABYWANIE 

      
1. Nabyto nieodpłatnie z mocy prawa w trybie decyzji administracyjnych: 

− 1 działkę gruntu o pow.640m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym w Gorzowie 
Wlkp., 

− 1 działkę gruntu o pow.600m2, zabudowaną budynkiem niemieszkalnym w gminie        
Myślibórz, obręb Renice, jako mienie po podmiotach, które utraciły byt prawny, w związku 
z nieprzerejestrowaniem się z rejestru handlowego do Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. Nabyto nieruchomość, obejmującą  1 działkę gruntu o pow. 1.521 m2, zabudowaną  
budynkiem administracyjnym, garażowym i gospodarczymi – w drodze odwołania darowizny. 

III. WYDZIERŻAWIANIE 

  Zawarto 1 umowę na grunt o pow. 7.000m 2 –  z przeznaczeniem pod winnice. 

IV. UŻYCZANIE  

Zawarto 1 umowę użyczenia nieruchomości o pow. 2.125m2, zabudowanej budynkiem 
administracyjnym, z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 

 

V. ODPŁATNE UDOSTĘPNIANIE GRUNTÓW 

     Zawarto  1 umowę na grunt o pow. 39 m2  – pod infrastrukturę liniową.  

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 





































DZIAŁANIA POD PATRONATEM PEŁNOMOCNIKA ds. WSPÓŁPRACY 

MIĘDZYNARODOWEJ ‘2019 

 

WSPÓŁPRACA W DZIEDZINIE KULTURY 

 

PARTNER ZAKRES WSPÓŁPRACY TERMIN 

 
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta  
 

Interessengemeinschaft 
Alltagskultur, regionalne 
instytucje i 
stowarzyszenia 

Projekt „Historyczne gotowanie” 
Tematem konkursu były „Potrawy z 
resztek“. Udział wzięły cztery drużyny: 
Verein der Köche Scharmützel See und 
Umgebung z Bad Saarow, 
Interessengemeinschaft Alltagskultur z 
Bad Freienwalde, VFBQ Bad Freienwalde 
e.V. i Koło Gospodyń Wiejskich z Jenina. 
Pierwsze miejsce otrzymała drużyna 
Verein der Köche Scharmützel See und 
Umgebung z Bad Saarow 
 

28.09.2019 

Museumsverband 
Brandenburg e.V. w 
Poczdamie 
w ramach Programu BB-
PL INTERREG VA 2014-
2020 „Redukować bariery 
– wspólnie 
wykorzystywać silne 
strony” 

Projekt: „Rzeczy opowiadają historie” 
polsko-niemiecka wymiana doświadczeń 
dotyczących edukacji muzealnej. 
Celem projektu jest skwalifikowanie 
współpracy między wybranymi muzeami i 
szkołami w Euroregionie Pro Europa 
Viadrina. Działania w zakresie edukacji 
muzealnej będą rozwijane według 
wytycznych wypracowanych w ramach 
projektu albo  
a) poprzez zmianę już istniejących albo  
b) poprzez rozwinięcie nowych, w 
muzeach Euroregionu dotąd jeszcze 
niepraktykowanych form pedagogicznych. 
 

18.11.2019 - 
26.05.2020 

Euroregion Pro Europa 
Viadrina – Sekretariat we 
Frankfurcie (O) i biuro w 
Gorzowie Wlkp.; w grupie 
ekspertów brali udział 
przedstawiciele muzeów 
polskich i niemieckich 
zrzeszonych w 
Museumsverband des 
Landes Brandenburg. 

Udział w projekcie własnym Euroregionu 
pt. „Krajobraz muzeów Euroregionu Pro 
Europa Viadrina”. Udział polegał na 
uczestnictwie dyrektora muzeum w 
międzynarodowej grupie ekspertów. W 
wyniku projektu powstał internetowy 
geoportal dwujęzyczny oraz broszura 
zawierające informacje wraz ze zdjęciami 
o muzeach znajdujących się na obszarze 
Euroregionu. 

Kilka spotkań 
roboczych w 
ciągu roku 
Spotkanie 
podsumowujące i 
kończące projekt 
– X.2019 

 
Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska  



 

Brandenburska Orkiestra 
Państwowa we 
Frankfurcie (O) 

Nawiązanie współpracy w ramach 
realizowanych repertuarów artystycznych 
oraz poszukiwanie możliwości 
współpracy w ramach edukacji 
kulturalnej, spotkanie: Frankfurt (O) 
 

31.01.2019 

Miasto Frankfurt nad 
Odrą, Kleist Forum 
Frankfurt Oder, 
Brandenburska Orkiestra 
Państwowa we 
Frankfurcie, Słubicki 
Miejski Ośrodek Kultury 

Zaplanowanie, przygotowanie, 
opracowanie i złożenie wniosku o 
dofinansowanie projektu pn. „Kultura, 
głupcze! Etap II - inwestycja w 
infrastrukturę kulturalną”, w ramach 
Programu Współpracy INTERREG V A 
BB-PL 2014-2020. Spotkanie: Frankfurt 
nad Odrą. 
 

19.02.2019 

Miasto Frankfurt nad 
Odrą, Kleist Forum 
Frankfurt Oder, 
Brandenburska Orkiestra 
Państwowa we 
Frankfurcie, Filharmonia 
Zielonogórska, 
Filharmonia Poznańska 
 

Udział w warsztatach mających na celu 
wypracowanie nowej formuły dla 
organizacji Festiwalu Dni Muzyki nad 
Odrą oraz stworzenie programu Festiwalu 
organizowanego w 2021 roku. Miejsce: 
Frankfurt nad Odrą. 
 

28.02.2019 
03.04.2019 
17.06.2019 
20.08.2019 
23.10.2019 

Polsko-Niemiecka 
Orkiestra Młodzieżowa 

Koncert Polsko-Niemieckiej Orkiestry 
Młodzieżowej w CEA – Filharmonii 
Gorzowskiej  
 

09.03.2019 

 
Miejski Ośrodek Sztuki  
 

Brandenburgisches 
Landesmuseum für 
moderne Kunst 
(Niemcy) 
 

Organizacja wystawy PROTEST! 
Wydarzenie było częścią programu 
ogólnopolskiej inicjatywy Roku 
Antyfaszystowskiego.  
Kuratorka: Ulrike Kremeier 
 

1.03-7.04.2019 

kuratorka: Alina 
Dzerevianka (Białoruś) – 

Lesya Pcholka, VEHA - Nazwiska 
panieńskie  
kuratorka: Alina Dzerevianka (Białoruś) – 
współpraca w zakresie organizacji 
projektu i wystawy 
 

1-4.06.2019 

kuratorka: Natalia 
Chychasova (Ukraina) 

Daniil Revkovskiy & Andrey 
Rachinskiy, Nareszcie jesteśmy 
kuratorka: Natalia Chychasova (Ukraina) 
– współpraca w zakresie organizacji 
projektu i wystawy 
 

3-7.06.2019 

https://www.facebook.com/rok.antyfaszystowski/
https://www.facebook.com/rok.antyfaszystowski/


Uillinn, West Cork Arts 
Centre, Skibbereen 

SZTUKA SZUKA i STUKA  
Wystawa dofinansowana przez 
CULTURE IRELAND (Ministerstwo 
Kultury Irlandii) Irlandzka edycja wystawy 
Sztuka szuka i stuka pod tytułem ART. IN 
ACTION odbyła się w Uillinn, West Cork 
Arts Centre, Skibbereen, Irlandia 11.01-
22.02.2020 

24.05-23.06.2019 

 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. 
 

Miejska Biblioteka 
Publiczna w Dreźnie 
(Städtische Bibliotheken 
Dresden – 
Zentralbibliothek) 

Wizyta studyjna mająca na celu wymianę 
doświadczeń w zakresie organizacji 
biblioteki, promocji czytelnictwa, kultury 
literackiej, tworzenia ciekawej oferty 
kulturalnej, posiadanych zbiorów, 
współpracy z mniejszościami narodowymi 
i etnicznymi, nawiązanie współpracy po 
obopólnym wyrażeniu zgody. 
 

03-04.09.2019 

Stiftung Brandenburg, 
Haus Brandenburg 
Fürstenwalde, 
Współpraca z 
Brandenburgisches 
Landeshauptarchiv – 
Potsdam 
(Brandenburskim 
Głównym Archiwum 
Krajowym w Poczdamie) 
 

PROJEKT „Wędrówki Teodora Fontane 
po Marchii Brandenburskiej.” 
 

maj – wrzesień 
2019 

Stiftung Brandenburg, 
Haus Brandenburg 
Fürstenwalde 
 

PROJEKT „Max Bahr – społecznik, 
obywatel, przedsiębiorca. Wokół 
wspólnego dziedzictwa pogranicza.” 
 

01.06.2019 -
28.02.2020  
 

Förderverein der 
Stadtpfarrkirche 
Müncheberg 
(Stowarzyszenie 
Przyjaciół Fary w 
Münchebergu), Stadt 
Müncheberg (Miasto 
Müncheberg), Deutsch-
Polnisches Jugendwerk 
(Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży), 
Stadtbibliothek (Miejska 
Biblioteka w 
Münchebergu), 
Nadbałtyckie Centrum 

PROJEKT NR 3 VII Międzynarodowy 
Festiwal Książki Ilustrowanej 
(Müncheberg - Buckow - Frankfurt (O) - 
Słubice –-Gorzów Wlkp.) / VII 
Internationales Bilderbuchfestival 
(Müncheberg - Buckow - Frankfurt (O) – 
Słubice - Gorzów Wlkp. 
Po stronie polskiej w Bibliotece Herberta 
w dniu 29.10. 2019 odbyły się warsztaty 
plastyczne dla młodzieży z Liceum 
Plastycznego w Gorzowie oraz dla 
przybyłej z Münchebergu młodzieży z 
niemiecką ilustratorką książek Christiną 
Röckl.   
 

06-09.09.2019;  
29-30.10.2019 



Kultury, Czeskie Centrum 
Literatury 
 

Ambasada Stanów 
Zjednoczonych Ameryki 
w Warszawie/Sekcja ds. 
Prasy i Kultury  
 

PROJEKT „Bliskie spotkania z Ameryką 
w Bibliotece Herberta” 

styczeń – 
grudzień 2019 

 
Młodzieżowy Dom Kultury, Zespół Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy” 
 

TUFAK Youth Club 
Ankara/ Turcja 

Udział w projekcie UE Erasmus+ pt.: 
"Schools Are Future, Don’t Leave Your 
Future" 
 

20.04-1.05.2019 
Dortyol- Hatay 
Turcja 

Urząd Gminy w Nei Pori, 
Grecja i MyFolkFest, 
Stowarzyszenie Kultury i 
Sztuki Ludowej ''Sveti 
Sava'' Belgrad, Serbia 
 

Udział w międzynarodowym konkursie 11 
International Dance and Music Festival 
"Pieria Fest" 
 

28.04-5.06.2019  
Nei Pori, Grecja 

Kinder- und 
Jugendtanzensemble z 
Neuenhagen, Niemcy 

Organizacja projektu "Razem na łonie 
natury" w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Program Współpracy INTERREG VA 
Brandenburgia - Polska 2014-2020 
 

10-13.06.2019 
Pszczew  

Kinder- und 
Jugendtanzensemble z 
Neuenhagen, Niemcy 

Udział w międzynarodowym festiwalu - 
International Dance Festival Neuehagen 
bei Berlin, Neuehagen  
 

13-15.06.2019 
Berlin, 
Neuehagen, 
Niemcy 

Culture and Tourism 
Development and 
Supporting Unity 
(Gruzja), LTD “EGRISI” 
pod patronatem miasta 
Batumi 
 

Udział w międzynarodowym festiwalu - 
International Festival "Golden Argo 2019" 
 

25.06-3.07.2019 
Batumi- Gonio, 
Gruzja  

Guldborgsund Kommune, 
Dania 

Organizacja letniego wypoczynku 
połączonego z organizacją koncertów 
zespołu 
 

5-15.07.2019 
Gedesby, Dania 

Ministerstwo Kultury i 
Turystyki Chińskiej 
Republiki Ludowej oraz 
władze regionu Shaanxi 
 

Udział w VI Silk Road International Arts 
Festival 2019, Xian  

5-19.09.2019, 
Xian, Chiny 

Federation of 
International Dance 
Festivals FIDAF, 

Maria Szupiluk - stała całoroczna 
współpraca jako Dyrektor FIDAF w 
Europie i członek Komitetu 

Cały rok,  
23-30.09.2019,  
Cheonan, 



Prezydent miasta 
Cheonan, Republika 
Korei 

Wykonawczego FIDAF, udział w zjeździe 
Komitetu Wykonawczego FIDAF i 
Cheonan World Dance Festival 
 

Republika Korei 

Emil Dimitrov - 
Wicesekretarz Generalny 
FIDAF, Jarmila 
Mrmustikova – Sekretarz 
Generalny Czeskiej IOV 

Całoroczna współpraca w ramach 
organizacji i wymiany pomiędzy 
festiwalami i zespołami folklorystycznymi 
oraz w ramach Porozumienia Festiwali 
Folklorystycznych Polski Zachodniej - 
zjazd doroczny 

Cały rok 
Zjazd 25-
27.10.2019 
Legnica 

 
Miejskie Centrum Kultury 
 

Miasto Frankfurt nad 
Odrą  
 

Udział chóru Cantabile w Miejskim 
Święcie Hanzy  
 

13.07.2019 

Marktmusikkapelle 
Seewalchen am Attersee 
(Austria), 
Dechový Orchestr ZUŠ 
Bystřice nad Pernštejnem 
(Czechy), Blasorchester 
des Musikvereins 
Müllrose (Niemcy) 
 

Międzynarodowe Spotkania Orkiestr 
Dętych „Alte Kameraden 2019” 

18-19.05.2019  

Giulianova (Włochy) Udział Gorzowskiej Orkiestry Dętej w 
Międzynarodowych Spotkaniach Orkiestr 
Dętych we Włoszech 

czerwiec 2019 

 

 

WSPÓŁPRACA W DZIEDZINIE SPORTU 

 

Klub  Data Nazwa partnera  
zagranicznego 

Temat współpracy 

KS Admira 4.04.2019 Kanucentrum 1957 

Eisenhüttenstadt 

Zawody ogólnorozwojowe dla dzieci i 

młodzieży 
 

ZKS Stilon 05.05.2019 Dynamo Mińsk Turniej Barw podnoszenie 

umiejętności zawodników, wymiana 

doświadczeń między trenerami 

OZPN  

Gorzów Wlkp. 

7-9.06.2019 FC Lokomotive 

Frankfurt 

Turniej piłki nożnej pn. Mini Mundial 

2019 

ZKS Stilon 19.09.2019  Multi Sport Torneos Szkolenie i zgrupowanie trenerów 



22.09.2019 Elit Spanish Fotball 

Campus 

dotyczące podnoszenia umiejętności 

zawodników oraz wymiana 

doświadczeń między trenerami, 

konferencja dla trenerów 

OZPN  

Gorzów Wlkp. 

21-

22.06.2019 

FC Lokomotive 

Frankfurt 

Polsko-niemiecka kursokonferencja 

dla trenerów piłki nożnej 

KS Admira 31.10.2019 Kanucentrum 1957 

Eisenhuttenstadt 

Zawody ogólnorozwojowe dla dzieci i 

młodzieży 

ZKS Stilon Współpraca 

całoroczna 

FC Frankfurt (Oder) Udział drużyn w turniejach 

organizowanych przez kluby, 

zapraszanie kadry trenerskiej grup 

młodzieżowych celem wymiany 

doświadczeń w zakresie szkolenia 

młodzieży, rozgrywanie meczów 

kontrolnych, organizowanie 

wspólnych projektów oraz szkoleń 

ZKS Stilon Współpraca 

całoroczna 

Eintracht Falken See 

e.V. 

Rozgrywanie meczów między 

drużynami, wymiana doświadczeń 

między trenerami, udział w 

szkoleniach wewnątrzklubowych 

oraz we wspólnych projektach 

 

 

WSPÓŁPRACA W DZIEDZINIE EDUKACJI 

 

Tytuł  
Programu  

Realizator  
zadania 

Tytuł projektu 
Okres  
realizacji 

Partnerzy projektu 

Erasmus+ Zespół Szkół 
Odzieżowych 

„Mobilni na 
europejskim 
rynku pracy 2”. 

31.12.2019 -
30.12.2020 

Lider Zespół Szkół 
Odzieżowych; 
partnerzy: Asociación 
Mundus – Un Mundo 
a tus Pies (Hiszpania), 
Uniser G147 
coop.onulus (Włochy). 
Staże zawodowe dla 
24 uczniów we 
włoskich 
przedsiębiorstwach 
oraz 24 w 
hiszpańskich firmach. 
  



Erasmus+ Zespół Szkół 
Gastronomicznych 

"Europejskie 
kompetencje 
szansą na 
sukces III" 

01.06.2019 -
31.05.2021 

Lider Zespół Szkół 
Gastronomicznych; 
partnerzy: firmy 
działające w branży 
gastronomiczno-
hotelarskiej, 
współpracujących z 
EUROPA: 
MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL 
(E.M.E.) SL. w 
Hiszpanii i Portugalii. 
Staże zawodowe dla 
48 osób w firmach 
działających w branży 
gastronomiczno-
hotelarskiej.   

Erasmus+ Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
nr 16 

"GIANTS" 01.09.2019 -
31.08.2021  

Grupa docelowa to 
140 uczniów,10 
nauczycieli. Szkoła 
koordynująca: Escola 
Salvador Sanroma 
(Hiszpania). Szkoły 
partnerskie: Dimotiko 
sxoleio Tsikalarion 
(Grecja), Lapijoen 
koulu (Finlandia), 
Zakladni skola Dr. 
Edvarda Benese 
(Czechy), Zespół 
Szkół 
Ogólnokształcących 
nr 16 w Gorzowie. 
Nowoczesne metody 
nauczania (m.in. 
wykorzystanie tablic 
interaktywnych, 
narzędzi ICT, metoda 
odwróconej klasy), 
warsztaty artystyczne 
(m.in. tradycyjne 
rękodzieło, kulinaria, 
rzeźba, malunek na 
wodzie) oraz 
lekcje/zajęcia z 
wykorzystaniem 
grywalizacji (Quizdom, 
STEM, mapy Google, 
escape classroom). 
  



Erasmus+ Szkoła Podstawowa 
nr 10 

 „Rozpoznaj 
siebie w Innym, 
który nie jest 
taki jak Ty lub 
Ja”. 

01.09.2019 - 
31.08.2021 

150 uczniów, 8 
nauczycieli; w 
bezpośrednich 
wyjazdach 
uczestniczyć będzie 5 
uczniów i 2 
nauczycieli I LO im. 
Tadeusza Kościuszki 
w Gorzowie  
Szkoły partnerskie: 
Faik Sahenk Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi – Turkey,  
Istituto Istruzione 
Superiore "A. Meucci" 
– Italy,  
Liceum technologic 
Aurel Vlaicu Lugoj – 
Romania,  
Agrupamento de 
Escolas Augusto 
Cabrita – Portugal 
  

POWER Zespół Szkół 
Ogrodniczych 

„Euroogrodnik 
3 – 
Międzynarodow
e praktyki 
szansą na 
rozwój uczniów 
Zespołu Szkół 
Ogrodniczych 
w Gorzowie 
Wielkopolskim”   

31.12.2018 -
30.12.2020  
realizacja 
projektu od 
01.01.2019     

Lider Zespół Szkół 
Ogrodniczych; partner 
Wielka Brytania – 
Irlandia Północna. 
Staż dla 20 uczniów w 
Irlandii + 1 opiekun. 

RPO - 
Lubuskie 
2020                             
8.1.1 poza 
formułą 
ZIT MOF 

Miasto Gorzów Wlkp. "Inżynierowie w 
przedszkolu" 

01.01.2019 -
31.12.2019 

Objęcie 900 dzieci w 
wieku przedszkolnym 
dodatkowymi 
zajęciami. Utworzenie 
dwóch pracowni 
podstaw robotyki w 
PM 3, PM 30. W 
pracowniach będą 
odbywały się zajęcia 
dla dzieci 6-letnich ze 
wszystkich 28 
przedszkoli 
prowadzonych przez 
Miasto Gorzów Wlkp.  



RPO - 
Lubuskie 
2020                             
8.1.1 poza 
formułą 
ZIT MOF 

Miasto Gorzów Wlkp. "Qulinarne 
przedszkolaki" 

01.11.2019 -
30.10.2020 

Utworzono dodatkowo 
25 miejsc dla dzieci 
przedszkolnych, 
odbywają się 
warsztaty kulinarne 
dla dzieci oraz 
doskonalenie 
zawodowe 5 
nauczycieli. 

Interreg 
VA 

Miasto Gorzów Wlkp., 
/ BFW der 
Baulndustrie B-B e.V 
Niemcy 

"Budujemy bez 
granic" 

01.06.2019 -
31.05.2022 

Rozszerzenie 
wspólnej 
transgranicznej ofert 
edukacyjnej i 
kształcenia 
zawodowego branży 
budowlanej. 
Doposażone zostaną 
pracownie budowlane 
i instalacyjne Centrum 
Edukacji Zawodowej i 
Biznesu (CEZiB) 
(szacunkowo o 
wartości 1 miliona 
złotych). Zostaną 
zaprojektowane i 
utworzone symulatory 
edukacyjne do 
promocji kształcenia 
zawodowego w 
zawodach 
technicznych: 
instalacje wodno-
kanalizacyjne, 
instalacja cieplna, 
instalacja smart. 
Symulatory stanowić 
będą wyposażenie 
pracowni CEZiB. 
Powstaną polsko-
niemieckie 
innowacyjne programy 
nauczania dla 
zawodów 
budowlanych: brukarz, 
instalator. Uczestnicy 
projektu uczestniczyć 
będą w warsztatach 
zawodowych w 
zawodzie brukarz, 
instalator. Rozwijana 



będzie edukacja 
językowa: język 
niemiecki i angielski. 
Warsztaty 
kompetencji miękkich 
dla uczniów. 
  

Euroregion 
Pro 
Europa 
Viadrina 

Zespół Szkół 
Ekonomicznych 

„Perspektywy 
kształcenia 
zawodowego w 
gorzowskich i 
frankfurckich 
szkołach 
wyższych” 

21.02.2019 
Frankfurt (O).  
14.03.2019 
Gorzów 

Szkoła partnerska im. 
Konrada 
Waschmanna 
Oberstufenzentrum 
Frankfurt (Oder). W 
wymianie 
uczestniczyło z ZSEk 
25 uczniów + 3 
nauczycieli, z Niemiec 
25 uczniów + 3 
nauczycieli. 

Euroregion 
Pro 
Europa 
Viadrina 

IV Liceum 
Ogólnokształcące 

„Wymiana 
kulturowa - 
poznanie 
historii regionu” 

24-28.03.2019 szkoła Sőderblom 
Gymnasium w 
Espelkamp/ Nadrenia 
Północna Westfalia. 
W wymianie 
uczestniczyło 5 
uczniów + 2 
nauczycieli z IV LO, 
ze strony niemieckiej 
15 uczniów + 2 
nauczycieli 

Euroregion 
Pro 
Europa 
Viadrina 

Przedszkole Miejskie 
nr 23 

Spotkanie 
kadry 
kierowniczej 

07.02.2019;            
12.06.2019  

W wymianie 
uczestniczyło 6 
nauczycieli z PM 23 z 
Gorzowa Wlkp. + 6 
nauczycieli z 
przedszkola z Kita 
„Haus Sonnenhugel” 
w Eisenhuttenstadt 

Euroregion 
Pro 
Europa 
Viadrina 

Przedszkole Miejskie 
nr 23 

„Budujemy 
mosty dla Pana 
Starosty…”  

12.06.2019 W wymianie 
uczestniczyły dzieci + 
kadra z przedszkola 
nr 23 oraz dzieci + 
kadra z przedszkola z 
Kita „Haus 
Sonnenhugel” w 
Eisenhuttenstadt (31 
osób ze strony 
polskiej i 31 osób ze 
strony niemieckiej). 
  



Euroregion 
Pro 
Europa 
Viadrina 

Przedszkole Miejskie 
nr 23 

„Zabawy z 
historią w tle” 

09.10.2019 W wymianie 
uczestniczyły dzieci + 
kadra z przedszkola 
nr 23 oraz dzieci + 
kadra i z przedszkola 
z Kita „Haus 
Sonnenhugel” w 
Eisenhuttenstadt (31 
osób ze strony 
polskiej i 31 osób ze 
strony niemieckiej). 

Euroregion 
Pro 
Europa 
Viadrina 

Przedszkole Miejskie 
nr 23 

Koncert 
Świąteczny z 
okazji Świąt 
Bożego 
Narodzenia pod 
hasłem: 
„Zabawy z 
różnych stron 
świata” 

29.11.2019 W wymianie 
uczestniczyły dzieci + 
kadra z przedszkola 
nr 23 oraz dzieci + 
kadra i z przedszkola 
z Kita „Haus 
Sonnenhugel” w 
Eisenhuttenstadt (31 
osób ze strony 
polskiej i 31 osób ze 
strony niemieckiej). 
  

Euroregion 
Pro 
Europa 
Viadrina 

Przedszkole Miejskie 
nr 23 

„Koty na 
szlaku” 

02.12.2019 W wymianie 
uczestniczyły dzieci + 
kadra z przedszkola 
nr 23 oraz dzieci + 
kadra i z przedszkola 
z Kita „Haus 
Sonnenhugel” w 
Eisenhuttenstadt (31 
osób ze strony 
polskiej i 31 osób ze 
strony niemieckiej). 
  

Euroregion 
Pro 
Europa 
Viadrina 

ZSO 1 "Polsko-
niemiecka 
wymiana 
młodzieży 
2019" 

23.05.2019 -
31.05.2019 

W wymianie 
partnerskiej 
uczestniczyła szkoła 
Kooperative 
Gesamtschule 
Rastede Bundesland: 
Niedersachsen – 
Niemcy. Ze strony 
polskiej udział wzięło 
16 uczniów + 2 
nauczycieli oraz 16 
uczniów + 2 
nauczycieli 
niemieckich. 
  



Euroregion 
Pro 
Europa 
Viadrina 

ZSO 1 „Rastede – 
rewizyta 2019" 

10.06.2019 -
18.06.2019 

W wymianie 
partnerskiej 
uczestniczyła szkoła 
Kooperative 
Gesamtschule 
Rastede Bundesland: 
Niedersachsen – 
Niemcy. Ze strony 
polskiej udział wzięło 
16 uczniów + 2 
nauczycieli oraz 16 
uczniów + 2 
nauczycieli 
niemieckich. 
  

Euroregion 
Pro 
Europa 
Viadrina 

Szkoła Podstawowa 
nr 13 

"Jesteśmy 
odkrywcami" 

22.10.2019 -
25.10.2019 

Partnerzy projektu: 
Szkoła Podstawowa 
nr 13, szkoła 
Geschwister Scholl 
Gymnasium z 
Fürstenwalde w 
Niemczech. W 
wymianie 
uczestniczyło 10 
uczniów + 2 
nauczycieli z SP 13, 
ze strony niemieckiej 
10 uczniów i 2 
nauczycieli. 
  

DPJW 
Niemcy / 
PNWM 
Jedna 
Europa. 
Jeden Cel. 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
nr 2 

„No Borders 
Band – 
akustycznie” 

01.06.2019 -
31.12.2019 

Polsko-Niemiecka 
Nagroda Młodzieży 
Razem w Europie. 
Jeden Cel. Projekt 
dotyczył współpracy i 
przyjaźni między 
młodymi Polakami i 
Niemcami, kampania 
przeciwko ksenofobii, 
rasizmowi, 
dyskryminacji. W 
ramach projektu 
powstał zespól 
muzyczny No Borders 
Band, który otrzymał 
nagrodę na dalszą 
działalność. 
  



DPJW 
Niemcy / 
PNWM 
Jedna 
Europa. 
Jeden Cel. 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
nr 2 

 „No Borders 
Band – 
akustycznie”. 
Kontynuacja 

01.06.2019 -
31.12.2019 

Lider- Katholische 
Schule F 18 w 
Fürstenwalde, 
Bednarska Szkoła 
Realna w Warszawie, 
ZSO nr 2 w Gorzowie 
Wlkp. Kontynuacja 
projektu z 2018 roku.  

Fundacja 
Batorego 

Zespół Szkół 
Gastronomicznych/W
ED/Stowarzyszenie 
Zielone Miasto 
Gorzów 

"Masz Głos-
mobilny 
ogródek 
ziołowy" 

01.11.2019 -
16.04.2020 

Założenie ogródka 
ziołowego w 
drewnianych 
skrzyniach do 
wykorzystania na 
potrzeby szkoły. 

 

 

Nazwa programu Kwota 
dofinansowania w 
PLN 

Wkład własny Wartość 
całkowita 

Program Erasmus+  1 333 532,00 0,00 1 333 532,00 

Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój   

410 486,94 0,00 410 486,94 

Regionalny Program Operacyjny – 
Lubuskie 2020 – poza formułą ZIT 
Gorzów Wlkp.   

724 055,35 127 774,48 851 829,83 

Regionalny Program Operacyjny – 
Lubuskie 2020 – ZIT Gorzów Wlkp.   

201 083,32 10 583,34 211 666,66 

Program Współpracy INTERREG 
VA Brandenburgia – Polska 2014 – 
2020 

1 993 703,82 351 830,11 2 345 533,93 

Stowarzyszenie Gmin Polskich 
Euroregionu „Pro Europa Viadrina" 

31 368,82 12 542,00 43 910,82 

DPJW Niemcy / PNWM Jedna 
Europa. Jeden Cel. 

30 168,00 0,00 30 168,00 



Fundacja Batorego w Warszawie 500,00 500,00 1 000,00 

  4 724 898,25 503 229,93 5 228 128,18 

 


