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Cel strategiczny Nr 1: Budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej MOF GW
CEL OPERACYJNY 1.1.:
WZMOCNIENIE
POTENCJAŁU
INNOWACYJNEGO
SEKTORA
GOSPODARCZEGO
(SZCZEGÓLNIE PRZEMYSŁOWEGO) ORAZ PUBLICZNEGO NA TERENIE MOF GW
PRZYKŁADOWE

•
•
•
•

TYPY INTERWENCJI:
uzbrojenielerenów inwestycyjnych,
intensyfikacja promocji gospodarczej MOF,
system obszarów aktywności gospodarczej MOF,
budowa Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo

Przemysłowego.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych.
Intensyfikacja promocji gospodarczej MOF.
System obszarów aktywności gospodarczej MOF.

Zbrojenie terenów inwestycyjnych
Problem z niedoborem uzbrojonych terenów na terenie MOF GW jest jednym z zagrożeń dla
rozwoju lokalnej gospodarki. Szybkie wyczerpywanie się istniejących zasobów wyrażnie wskazuje na
duże zapotrzebowanie na gotowe, w pełni uzbrojone nowe tereny inwestycyjne w MOF GW.
Realizacja tych działań spowoduje wystąpienie wielu korzyści, woj. takich jak:
• wsparcie rozwoju gospodarczego MOF GW,
• podniesienie rangi MOF GW pod względem potencjału przyciągania inwestycji,
• poprawę tendencji na rynku pracy- wzrost liczby miejsc pracy,
• wzrost dywersyfikacji gospodarczej MOF GW,
• wzrost poziomu rozwoju przedsiębiorczości,
• aktywizację zawodową mieszkańców,
• zmniejszenie odpływu migracyjnego mieszkańców,
• wzrost zamożności mieszkańców.
W ubiegłym roku systematycznie odbywały się spotkania dotyczące zbrojenia terenów inwestycyjnych.
Ustalane były docelowe działki z przeznaczeniem pod inwestycje. W między czasie ustalane były z
Urzędem Marszałkowskim Woj. Lubuskiego kwestie dotyczące kosztów kwalifikowanych czy
poprowadzenia sieci zbiorczych zlokalizowanych w pasie dróg wewnętrznych komunikujących działek
wewnątrz terenów inwestycyjnych. Wybrane tereny były również tak dobierane by można było
wywiązać się z wypełnienia kryteriów "Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych" szacowana wartość docelowa do 2023 r. wynosi 39 ha.
Dedykowana wartość dotacji dla ZIT MOF GW wynosi 4 000 000,00 Euro.
Promocja gospodarcza MOF GW
Odpowiednia promocja regionu ma duży wpływ na zwiększenie zainteresowania inwestorów
zagranicznych, a co za tym idzie wpływa na zmniejszenie bezrobocia i zatrzymanie odpływu
mieszkańców w poszukiwaniu pracy.
W ubiegłym roku systematycznie odbywały się spotkania, na których ustalono, że działania w
ramach promocji gospodarczej będą odbywały się w 11 etapach. l etap- projekt pilotażowy w ramach
naboru w IV 2016 r. (alokacja 450 tyś PLN), 11 etap- projekt docelowy (planowany nabór 2017 r.).
Kwota dedykowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF GW na promocję
gospodarczą wynosi 1 mln EUR.
W ramach l etapu planowane jest stworzenie systemu wspólnej identyfikacji wizualnej MOF. System
ten jest zestawem reguł i konsekwentnie zaplanowanych wzorców, które mają za zadanie budować
pozytywne wyobrażenie o MOF-ie, jego działalności, potencjale gospodarczym i inwestycyjnym oraz
utrwalać korzystne skojarzenia i łatwość identyfikacji pośród lokalnych firm, instytucji zewnętrznych i
współpracujących, kooperantów, inwestorów oraz wśród mieszkańców terenów MOF. Również w
ramach powyższego etapu planowane są między innymi działania w zakresie reklamy, organizacji i
udziału w imprezach gospodarczych, a także zakup materiałów promocyjnych.
Realizacja zamierzonych działań przyczyniać się będzie przede wszystkim do wykreowania
pozytywnego wizerunku MOF GW oraz rozwoju stosunków gospodarczych z regionami krajowymi i
zagranicznymi. Działania podejmowane w oparciu o zdiagnozowane potrzeby podmiotów
gospodarczych MOF GW sprzyjać będą umiędzynarodowieniu ich oferty oraz wzmocnieniu ich pozycji
na rynku krajowym i międzynarodowym.

2

Jednocześnie
wesprzeć
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MOF GW musi wywiązać się ze wskaźników obligatoryjnych, do 2023 r. należy
informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym oraz 6
informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym.

przedsięwzięć

przedsięwzięć

Budowa Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo Przemysłowego
Na terenie Stanowic, w gminie Bogdaniec, działa Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park NaukowoPrzemysłowy Sp. z o.o. Podstawowym zadaniem spółki jest komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań
z obszaru technologii środowiskowych oraz innych, poprzez kreowanie nowych podmiotów
gospodarczych, w których GOT PNP Sp. z o.o. będzie obejmował udziały kapitałowe. Jak wynika z
informacji opublikowanej na stronie internetowej, spółka będzie realizowała to zadanie poprzez:
•
Ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi,
• Wyszukiwanie nowych technologii środowiskowych z potencjałem do komercjalizacji,
• Weryfikację innowacyjnych rozwiązań pod kątem możliwości ich transferu do przemysłu,
• Prowadzenie badań własnych oraz zleconych,
•
Koordynowanie ochrony własności intelektualnej nowych projektów,
• Dobieranie najbardziej efektywnego modelu finansowania nowych przedsięwzięć,
• Wejście kapitałowe, wspólnie z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu do nowych,
celowych podmiotów gospodarczych, w których będą komercjalizowane konkretne projekty,
•
Kompletne wsparcie nowych podmiotów w okresie inkubacji, w zakresie obsługi badawczej,
patentowej, biurowej, księgowej, prawnej oraz informatycznej,
• Wyjście kapitałowe z dojrzałych przedsięwzięć.
Głównym

obszarem specjalizacji GOT są projekty związane z technologiami środowiskowymi,
m.in. niekonwencjonalne źródła energii, odzysk surowców oraz unieszkodliwianie

obejmujące

odpadów.

CEL OPERACYJNY 1.2.:
ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO POPRZEZ INWESTYCJE SŁUŻĄCE EDUKACJI
PRZYKŁADOWE

•
•
•
•
•

TYPY INTERWENCJI:
utworzenie Akademii Gorzowskiej (co najmniej na bazie filii AWF),
budowa Centrum Edukacji Artystycznej etap 11: Zespół Szkół Artystycznych,
budowa Centrum Edukacji Zawodowej,
opracowanie i wdrożenie strategii produktu Centrum Edukacji
ukierunkowanego na kształtowanie aktywnych postaw zawodowych,
opracowanie i wdrożenie strategii produktu Centrum Edukacji
ukierunkowanego na kształtowanie innowacyjnych postaw zawodowych.

Artystycznej
Zawodowej

Utworzenie Akademii Gorzowskiej (co najmniej na bazie filii AWF).

Inicjatywa tworzenia w ostatnich latach, Akademii Gorzowskiej poprzez połączenie Zamiejscowego
Kultury Fizycznej AWF w Poznaniu z siedzibą w Gorzowie z Państwową Wyższa Szkołą
Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. nie doszła do skutku. Pomimo licznych rozmów i
dyskusji, przychylności obu uczelni oraz wsparcia Miasta Gorzowa Wlkp., a także władz Województwa
Lubuskiego uczelnie nie doszły do porozumienia. Według władz PWSZ, placówka osiągnęła graniczny
dla tego typu uczelni poziom dydaktyczno-naukowy, dlatego nie mogła czekać dłużej na zmianę
swojego statusu, co zdecydowanie hamuje jej rozwój. Uczenia sama więc przygotowała projekt
ustawy o przekształceniu w akademię, który w grudniu 2015r. został przekazany minister Elżbiecie
Rafalskiej, ówczesnej Poseł na Sejm. Posłanka złożyła projekt ustawy na ręce Premier Rządu, a także
ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego. W projekcie ustawy zaplanowano trzyletni okres na pełne
dojście do spełnienia wszystkich warunków formalnych, które wymagane są od akademii.
Podstawowym warunkiem, który musi spełnić PWSZ jest uzyskanie prawa do doktoryzacji na co
najmniej dwóch kierunkach kształcenia. Obecnie placówka stara się o uzyskanie prawa doktoryzacji
w zakresie językoznawstwa.
Wydziału
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Budowa Centrum Edukacji Zawodowej.
Opracowanie i wdrożenie strategii produktu Centrum Edukacji Zawodowej ukierunkowanego
na kształtowanie innowacyjnych postaw zawodowych.
Listopad 2015 r.
Tworzenie koncepcji oraz konsultacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym na temat merytorycznych
elementów funkcjonowania Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu.
Utworzenie w Wydziale Edukacji stanowiska- głównego specjalisty ds. organizacji CEZiB.
Przeprowadzenie rekrutacji na ww. stanowisko. Zatrudnienie pracownika (od 14 grudnia 2015 r.).
Grudzień

2015 r.
Przeprowadzenie przez podmiot zewnętrzny "Doradztwo Społeczne i Gospodarcze" diagnozy szkół
kształcących w zawodach na terenie MOF GW oraz wytyczenie strategicznych kierunków zmian
kształcenia zawodowego - opracowanie dokumentu p.n. "Diagnoza oraz Kompleksowy Plan Rozwoju
Szkolnictwa Zawodowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.".
Przeprowadzenie spotkań z radami pedagogicznymi szkól i placówek: Zespołu Szkół Budowlanych i
Samochodowych im. Mikołaja Kopernika, ul. Okrzei 42, Gorzów Wlkp.; Zespołu Szkól Mechanicznych im.
Zesłańców Sybiru, ul. Dąbrowskiego 32, Gorzów Wlkp.; Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Pomorska
67, Gorzów Wlkp. w celu przekazania informacji o planach połącznia potencjału i istniejących zasobów
wyżej wymienionych szkół i placówek w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, ul. Warszawska 48.
Budowa Centrum Edukacji Artystycznej etap 11: Zespół Szkół Artystycznych.
Opracowanie i wdrożenie strategii produktu Centrum Edukacji Artystycznej ukierunkowanego
na kształtowanie aktywnych postaw zawodowych.
Nie została podjęta decyzja dotycząca budowy 11 etapu Centrum Edukacji Artystycznej: Zespół Szkół
Artystycznych, dlatego też brak opracowania i wdrożenia strategii produktu CEA ukierunkowanego na
kształtowanie aktywnych postaw zawodowych.

CEL OPERACYJNY 1.3:
POPRAWA ZEWNĘTRZNEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ MOF GW
PRZYKŁADOWE

•
•
•
•
•
•

TYPY INTERWENCJI:
budowy drogi ekspresowej S 3,
modernizacja drogi krajowej nr 22,
modernizacja sieci dróg wojewódzkich w MOF GW,
modernizacja dróg powiatowych w MOF GW.
rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 203,
modernizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E- 70.

dokończenie

Dokończenie

budowy drogi ekspresowej S 3.

Droga ekspresowa S3 stanowi fragment trasy międzynarodowej E65 leżącej w transeuropejskim
korytarzu transportowym. Jej najdłuższy odcinek wypada w województwie lubuskim i mierzy 184 km.
Aktualnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace na 4 odcinkach wśród
których znajduje się również zadanie: "Obwodnica Gorzowa Wlkp. -druga jezdnia".
Budowa drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wlkp. rozpoczęła się 30 września 2014 r., jej koszt ma
wynieść 289 mln PLN, a planowane zakończenie budowy ma mieć miejsce w 2017 roku. Inwestycja
ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu tranzytowego S-3 oraz poprawę jego
czytelności. Dobudowanie drugiej jezdni ujednolici przekrój drogowy dwujezdniowy, na zrealizowanych
odcinkach S-3, a dzięki rozbudowie węzłów oraz ich pełnej dostępności zwiększy się jeszcze ruch na
obwodnicy powodując odciążenie, zmniejszenie ruchu w samym mieście. Poprawie ulegną warunki
ruchowe w Gorzowie Wlkp., zmniejszeniu ulegnie również hałas i emisja zanieczyszczeń.
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Modernizacja drogi krajowej nr 22.
Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków
do granic miasta.

W grudniu 2015r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej
przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku
od ronda Sybiraków do granic miasta" (studium wykonalności, Program funkcjonalno-użytkowy,
koncepcja programowo-przestrzenna, audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego), celem złożenia
wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020:
Oś Priorytetowa IV - Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie: 4.2 - Zwiększenie dostępności
transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od
nadmiernego ruchu drogowego. Wniosek o dofinansowanie złożony zostanie w 2016r.
W

ramach

zaplanowanej inwestycji przebudowana zostanie ulica Walczaka, Bierzarina i
w ciągu drogi krajowej nr 22 w Gorzowie Wielkopolskim, na odcinku około 3,6 km. Po
zakończeniu realizacji inwestycji cały odcinek, objęty projektem będzie drogą dwukierunkową,
dwujezdniową, posiadać będzie klasę drogi GP (droga główna ruchu przyspieszonego, potocznie
zwana drogą szybkiego ruchu) oraz nośność 115kN/oś.

Łukasińskiego

Modernizacja sieci dróg wojewódzkich w MOF GW, ul.

Kostrzyńska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., Miasto Gorzów planuje
uzyskać dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Przebudowa ul. Kostrzyńskiej". Jest to projekt
strategiczny, wybierany w trybie pozakonkursowym. Konkurs w ramach Podziałania 5.1.2 Transport
drogowy - ZIT Gorzów Wlkp. planowany jest w 2016r. Wartość dolinasawania (alokacji) wynosi
6 500 000,00 Euro.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 203.
Staraniem Władz Miasta najpilniejsze zadania infrastrukturalne na linii kolejowej 203 zostały
uwzględnione w uchwalonym przez Radę Ministrów 15 września 2015 roku "Krajowym Programie
Kolejowym do 2023 roku". Zgodnie z zapisami wyżej wymienionego dokumentu rewitalizacja linii
kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wielkopolski trafila na listę podstawową zadań
finansowanych w ramach RPO. Z kolei remont gorzowskiej estakady zostanie zrealizowany w ramach
projektu ,,Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych" znajdującego się na liście
podstawowej finansowanej z POiiŚ. Dokumentacja projektowa została przygotowana przez firmę
Transprojekt Gdański, a przewidywany termin rozpoczęcia prac na estakadzie to wrzesień 2016 roku.
Modernizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E- 70.
"Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/Odrą) do
km 68,2 (m. Santok) i na Noteci swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia
parametrów 11 klasy drogi wodnej - na terenie województwa lubuskiego" to zadanie statutowo
właściwe dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Zarząd Zlewni w Poznaniu. Władze Miasta
dostrzegając perspektywiczną konieczność modernizacji MDW E-70 wielokrotnie zgłaszały wnioski o
uwzględnienie zadania w dokumentach strategicznych rangi krajowej i regionalnej. Zadanie trafia na
listę warunkową Lubuskiego Kontraktu Terytorialnego, co oznacza jego realizację w przypadku
"pojawienia się" wolnych środków. Pracownicy Urzędu Miasta stale monitują Poznański Zarząd
Zlewni, którego przedstawiciele zapewniają, iż będą dążyć do jego realizacji.

5

Cel strategiczny nr 2:

Zrównoważone kształtowanie

podstawowych funkcji MOF GW

CEL OPERACYJNY 2.1.:
INTEGRACJA ORAZ WZMOCNIENIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTU MOF GW
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
PRZYKŁADOWE

•

•
•
•

TYPY INTERWENCJI:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury i taboru transportu publicznego (w tym
tramwajowego) w obszarze funkcjonalnym Gorzowa Wlkp., celem budowy
zintegrowanego systemu komunikacji publicznej MOF GW, łączącego "System
zrównoważonego
transportu
miejskiego
w
Gorzowie
Wlkp."
oraz rozwój infrastruktury komunikacji publicznej na terenie gmin strefy zewnętrznej MOF
GW,
poprawa stanu dróg oraz towarzyszącej im infrastruktury,
budowa infrastruktury tworzącej sieć tras rowerowych komunikujących MOF GW,
budowa infrastruktury wzmacniającej bezpieczeństwo na drodze (uspokojenie ruchu).

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury i taboru transportu publicznego (w tym
tramwajowego) w obszarze funkcjonalnym Gorzowa Wlkp., celem budowy zintegrowanego
systemu komunikacji publicznej MOF GW, łączącego "System zrównoważonego transportu
miejskiego w Gorzowie Wlkp." oraz rozwój infrastruktury komunikacji publicznej na terenie
gmin strefy zewnętrznej MOF GW.

Miasto Gorzów Wlkp. wraz z MZK wspólnie pracowały nad projektami dotyczącymi zbiorowego
transportu miejskiego - szynowego na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. Projekty (opisane poniżej)
planowane są do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko
2014-2020. Planowany termin złożenia projektów to listopad 2016r.

.r

Projekt "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp."
- l etap, podmiot odpowiedzialny za realizację projektu to Miasto Gorzów Wlkp. Planowany zakres
rzeczowy obejmuje budowę i modernizację tras tramwajowych (10,18 km), budowę punktu
przesiadkowego, który będzie pełnił funkcję miejsca dogodnych przesiadek dla pasażerów do i z
komunikacji miejskiej, zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej, w tym dynamicznej
informacji na przystankach, w Internecie i urządzeniach mobilnych. Szacunkowa wartość
całkowita 137.880.000 PLN, szacunkowa wartość dofinansowania 84.220.000 PLN. Pula środków
w ramach POiiŚ na lata 2014-2020 dla Województwa Lubuskiego- Gorzowa Wlkp. na realizację
projektów ZIT z zakresu transportu niskoemisyjnego sięga maksymalnie 37.567.081 EUR. Projekt
strategiczny, znajduje się na liście projektów komplementarnych Strategii ZIT z priorytetowym
wsparciem w ramach POiiŚ. Złożono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wstępną fiszkę
projektu .

.r

Projekt "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor
tramwajowy i infrastruktura techniczna" - l etap, podmiot odpowiedzialny za realizację projektu
to Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z c.o. Projekt przewidziany w ramach POiiŚ
na lata 2014-2020. Planowany zakres rzeczowy obejmuje m.in. zakup 14 nowych wagonów
tramwajowych, modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi oraz system monitoringu torów
odstawczych. Szacunkowa wartość całkowita projektu 122.480.000 PLN, kwota dofinansowania
ok. 74.770.000 PLN. Projekt strategiczny, znajduje się na liście projektów komplementarnych
Strategii ZIT z priorytetowym wsparciem w ramach POiiŚ. Złożono do Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju wstępną fiszkę projektu.

Pula środków w ramach POiiŚ na lata 2014-2020 dla Województwa Lubuskiego- Gorzowa Wlkp. na
realizację projektów z zakresu transportu niskoemisyjnego sięga maksymalnie 37.567.081 EUR. Są to
projekty strategiczne, znajduje się na liście projektów komplementarnych Strategii ZIT z priorytetowym
wsparciem w ramach POiiŚ. Fiszki projektów złożono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Ponadto zaplanowano dwa
znajduje się ich opis:

uzupełniające

będące

projekty,
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zarzaem projektami rezerwowymi.

Poniżej

./

./

Projekt "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - etap 11" podmiot odpowiedzialny za realizację projektu to Miasto Gorzów Wlkp. Planowany zakres
rzeczowy obejmuje uzupełnienie brakującej infrastruktury związanej z transportem niskoemisyjnym
przyjaznym środowisku, m.in. budowę nowej linii tramwajowej oraz modernizację odcinków tras
tramwajowych, ok. 2,057 km. Szacunkowa wartość całkowita 14.550.000 PLN, wartość wydatków
kwalifikowanych 11.830.000 PLN, planowane dofinansowanie 8.870.000 PLN. Przewidywany
okres realizacji 2021 - 2023. Złożono wstępną fiszkę projektu - projekt rezerwowy na liście
projektów komplementarnych Strategii ZIT z priorytetowym wsparciem w ramach POiiŚ .
Projekt "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor tramwajowy
i infrastruktura techniczna - etap 11" - podmiot odpowiedzialny za realizację projektu to Miejski
Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. W ramach projektu planuje się
uzupełnienie fiaty wagonów tramwajowych, lj. zakup 6 nowych wagonów tramwajowych.
Szacunkowa wartość całkowita: 49.410.000 PLN, wartość wydatków kwalifikowanych 40.170.000
PLN. Planowane dofinansowanie 30.120.000 PLN. Przewidywany okres realizacji 2020- 2023.
Złożono wstępną fiszkę projektu - projekt rezerwowy na liście projektów komplementarnych
Strategii ZIT z priorytetowym wsparciem w ramach POiiŚ.

Poprawa stanu dróg oraz towarzyszącej im infrastruktury.
Inwestycje drogowe wykonane w 2015r.

PRZEBUDOWA ULICY DOBEJ - 11 ETAP- przebudowywano ulicę Dobrą na odcinku o długości ok. 1,
323m od skrzyżowania z ul. Artylerzystów do skrzyżowania z ul. Folwarczną (Stalową). Dodatkowo
w ramach zadania przebudowano dalszy odcinek ulicy Dobrej o długości ok. 240m od skrzyżowania
z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Małyszyńską oraz ok. 80 metrowy odcinek ul. Artylerzystów.
W ramach zadania wykonano:
./ przebudowę jezdni- ok. 1, 643m,
./ ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni asfaltowej- 1, 323m
./ oświetlenie drogowe z oprawami energooszczędnymi typu LED- 45 szt. lamp,
./ kanalizację deszczową z rur GRP - kolektor o długości 1, 691 m, 63 szt. wpusty,
75 szt. studnie,
./ zbiorniki retencyjne umożliwiające stopniowe odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej - 2 szt.
Zadanie "Przebudowa ul. Dobrej - 11 etap" - zostało zrealizowane w ramach Narodowego programu
przebudowy dróg lokalnych - Etap 11: Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Całkowita wartość
zadania wyniosła 6 149 705,63 PLN, dofinansowanie to 3 000000,00 PLN. Projekt zakładał poprawę
bezpieczeństwa w ruchu pojazdów i pieszych poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego, fizyczne
separowanie ruchu pieszych od ruchu pojazdów, poszerzenie jezdni, rozdzielenie kierunków ruchu,
poprawa jakości oznakowania poziomego i pionowego, zwiększenie płynności oraz wsparcie
tworzenia powiązań drogowych dla zwiększenia dostępności do lokalnych ośrodków gospodarczych.
PRZEBUDOWA UL. BACZEWSKIEGO - wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej, obejmującą
odcinek ul. Baczewskiego do ul. Poznańskiej i fragment ul. Kowalskiego. Zakres prac objął przede
wszystkim wykonanie drogi asfaltowej (2.400m) na podbudowie z kruszywa łamanego z elementami
spowolnienia ruchu (wyniesionymi skrzyżowaniami/zjazdami) o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej, umocnienie zjazdów kruszywem naturalnym łamanym wraz z humusowaniem poboczy i
obsianiem mieszanką traw. Przed przystąpieniem do właściwych robót budowlanych niezbędne było
usunięcie zakrzewień. Prace zakończono terminowo i odbiór końcowy nastąpił 28 września 2015r.
PRZEBUDOWA UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO - w ramach zadania dokonano przebudowy całej
ul. Wyczółkowskiego na długości 283, 75m wraz z włączeniami na skrzyżowania. Przebieg jezdni
zaprojektowano w przybliżeniu po śladzie istniejącej jezdni oraz przy zachowaniu dotychczasowej
szerokości (6,0m). Zakres przebudowy objął wykonanie robót budowlanych:
./ branży drogowej, obejmującej między innymi wykonanie nowej konstrukcji jezdni
z nawierzchnią z SMA, budowę chodników z kostki betonowej, schodów terenowych wzdłuż
chodników, budowę nowej zatoki postojowej na 8 miejsc i przebudowie istniejących 30 miejsc
parkingowych,
./ branży elektrycznej- budowa sieci oświetlenia drogowego z oprawami typu LED,
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-'
-'

branży

sanitarnej- kanalizacja deszczowa, przebudowa przepompowni kanalizacji sanitarnej,
z przebudową kablowych linii energetycznych, sieci ciepłowniczych, w tym
likwidacją kolizji,
-' z zakresu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, obejmującej budowę sygnalizacji
świetlnej w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 15.
Roboty realizowano w okresie sierpień - grudzień 2015r.
Z uwagi na późne pozyskanie środków finansowych na realizacje przedmiotowego zadania (w dniu
24.06.2015r.) przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych został ogłoszony
w dniu 29.06.2015r. umowę z Wykonawcą robót zawarto z dniem 30.07.2015r.
na kwotę
1.581.465,97PLN.
W 11 półroczu również wydatkowano środki na nadzór inwestorski w kwocie 25.000,00 PLN oraz
nadzór autorski w kwocie 1.623,00 PLN. Z inwestycją związane jest też wydatkowanie środków
na opracowanie dokumentacji dotyczącej likwidacji kolizji z ciepłociągiem w wysokości 3.567,00 PLN.
związanych

WYKONANIE DROGI GRUNTOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI SANTARNEJ- ULICA
WAWROWSKA- w ramach zadania inwestycyjnego wykonano następujący zakres robót:
-' wykonanie
nowej
nawierzchni
ciągu
pieszo-jezdnego
w
ulicy
Wawrowskiej
na
długości
od
skrzyżowania
o
nawierzchni
z
kruszywa
naturalnego
z ul. Warszawską do zjazdu na drogę wewnętrzną (ul. Gajową) tj. odcinek 351mb,
-' wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z włączeniem się do istniejącej kanalizacji w ulicy
Warszawskiej, na działkach nr 20/2, 34/1, 1880, 2172 obręb 3 Wawrów,
-' usunięcie kolizji z istniejącym wodociągiem fi 11 OPE,
-' umocnienie pobocza kostką brukową kamienną 15,70 m',
-' humusowanie poboczy i skarp z obsianiem trawą 1025,70 m'.
Protokołem z dnia 26.11.2015 roku odebrano wykonane roboty i przekazano przedmiot odbioru do
eksploatacji. Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosły 20.910,00 PLN,
na pełnienie nadzoru inwestorskiego 9.778,50 PLN, na roboty budowlane 418.286,36 PLN oraz za
pełnienie nadzoru autorskiego 1.230,00 PLN.
Złożone

wnioski o dofinansowanie w 2015r.

W 2015r. Miasto Gorzów Wlkp. złożono wniosek aplikacyjny na projekt pn.: "Przebudowa ulicy
Towarowej wraz z przebudową ulicy Fabrycznej od Skrzyżowanie z ulicą Towarową do Ronda
Świętego Jerzego". Projekt został pozytywnie oceniony. Realizacja inwestycji zaplanowano na
2016r. Wartość wniosku aplikacyjnego wynosi 4 703 349,35 PLN, dofinansowanie 2. 351.674,00 PLN.
Realizacja zadania obejmuje dwie drogi powiatowe stanowiące jeden ciąg komunikacyjny,
zlokalizowany w centralnej części miasta, łączący przeprawę mostową na rzece Warcie z rozległymi
terenami mieszkalnymi oraz obiektami przemysłowymi i instytucjami użyteczności publicznej.
Przebudową objęte są: ul. Towarowa (droga powiatowa nr 2543F) na całej jej długości, (gdzie łączy
się bezpośrednio z ul. Śląską- droga powiatowa 2541F) oraz ul. Fabryczna (droga powiatowa nr
2510F) na odcinku od skrzyżowania z ul. Towarową do końca odcinka przebudowanego w ramach
realizacji ronda św. Jerzego. Wymienione rondo łączy bieg ulic: Grobli (droga powiatowa 2548FO),
Przemysłowej (droga gminna 100836F), a dalej z Trasą Nadwarciańską oraz przez most
staromiejskim w kierunku centrum miasta. Ul. Fabryczna krzyżuje się również z drogą powiatową
2545F- ul. Wawrzyniaka.
Przebudowa ul. Towarowej oraz Fabrycznej połączy spójną siecią dróg osiedle Zawarcie z centrum
miasta. Kompleksowa przebudowa ulic i budowa ścieżki rowerowej zwiększy płynność ruchu oraz
bezpieczeństwo podczas cyklicznych meczów żużlowych. Całość przebudowanego układu będzie
tworzyła spójną, funkcjonalną i efektywną sieć dróg lokalnych z drogami powiatowymi i gminnymi,
także z uwagi na dostępność komunikacyjną w odniesieniu do lokalnych centrów wzrostu, obszarów
problemowych i instytucji i usług publicznych.
Budowa infrastruktury

tworzącej sieć

tras rowerowych

komunikujących

MOF GW.

W 2015r. wydzielono pas rowerowy wzdłuż ul. Czereśniowej w Gorzowie Wlkp., a także powstała
nowa ścieżka rowerowa w ramach przebudowy ul. Dobrej, w zamach zadania pn.: "Przebudowa ul.
Dobrej - 11 etap".
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W ramach prac nad powstaniem tras rowerowych EuroVelo - w 2015r. powstała koncepcja,
uwzględniająca również drogi rowerowe w Gorzowie Wlkp., o następującym przebiegu:
wjazd wałem przeciwpowodziowym od gminy Bogdanlec- ul. Warzywna- ul. Kostrzyńska- Al. 11-go
Listopada - ul. Jancarza - ul. Dworcowa - ul. Składowa - ul. Nadbrzeżna - przeprawa kładką przez
Wartę - ul. Fabryczna - Rondo św. Jerzego -Wał Okrężny - przeprawa kładką przez Kanał Ulgi -wał
przeciwpowodziowy do granicy z gminą Deszczno.
Na realizację tras rowerowych w ramach EuroVelo planuje się uzyskać dofinansowanie ze środków
unijnych lub krajowych.

Jednocześnie w 2015r. przymierzano się do zaplanowania projektów dróg rowerowych, których
dofinansowanie planuje się z ZIT-ów. Wytypowano następujące projekty:
- ul. Zwirowa na odcinku od skrzyżowania ulicy Roosevelta z ulicą Zwirową do skrzyżowania ulicy
Zwirowej z ulicą Błotną".
- ul. Podmiejska w zakresie przebudowy ścieżki rowerowej na odcinku od ronda Sybiraków do ulicy
Podmiejska Boczna."
- Przebudowa ulicy Pilsudskiego, Aleja Odrodzenia i Roosevelta w zakresie budowy ścieżki rowerowej
na odcinku od skrzyżowania ulicy Pilsudskiego z ulicą Czereśniową do skrzyżowania ulicy
Roosevelta z ulicą Zwirową".
-ul. Walczaka- w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą
Pilsudskiego do ronda Gdańskiego".
-ul. Szczecińska w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania
z ulicą Mosiężną".

Dokumentacja techniczna dla ww. dróg rowerowych powstanie w 2016r., natomiast działania
inwestycyjne będą realizowane w 2017r.
Miasto Gorzów Wlkp. wraz z gminami MOF GW ma możliwość dofinansowania projektów
dróg rowerowych w ramach Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach, w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2020. Termin rozpoczęcia naboru wniosków
(pierwszy konkurs) zaplanowany został na listopad 2016 r.
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
14.980.000 PLN.
Budowa infrastruktury

wzmacniającej bezpieczeństwo

na drodze (uspokojenie ruchu).

Również na ww. działanie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania projektów w ramach
Poddzialania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020. Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie to budowa lub
przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe.
Całkowita wartość alokacji, w ramach Poddziałania 3.3.2. wynosi 7 169 750,00 Euro.

CEL OPERACYJNY 2.2.:
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WZMACNIAJĄCEJ ŁAD EKOLOGICZNY W MOF GW
PRZYKŁADOWE

•
•
•
•

TYPY INTERWENCJI:
rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowo- kanalizacyjnych,
rozbudowa i modernizacja sieci energetycznych oraz ciepłowniczych,
promocja i wdrażanie niskoemisyjnych rozwiązań technicznych,
podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez ich
termomodernizację,

•

podniesienie

efektywności

Rozbudowa i modernizacja sieci

energetycznej budynków mieszkalnych.

wodociągowo-

kanalizacyjnych.

Poniżej przedstawiono dane za 2015r., przekazane przez
Sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim.
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Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji

1.

Nakłady

./
./
./
./
2.

Długość

finansowe poniesione na rozbudowę i modernizację:
sieci wodociągowej- 14 797,40 tys. PLN +wykupy sieci 255,04 tys. PLN,
sieci kanalizacyjnej- 1 762,67 tys. PLN +wykupy sieci 228,18 tys. PLN,
ujęć wody (stacje uzdatniania wody)- 3 608,64 tys. PLN
oczyszczalni ścieków- 13 395,14 tys. PLN
sieci

wodociągowej

i kanalizacyjnej:
(magistralna i rozdzielcza bez przyłączy)- 422,50 km, w tym:
./ budowa i modernizacja sieci wodociągowej związanej z Funduszem Spójności - 11,30
km,
./ budowa i modernizacja sieci wodociągowej przez osoby fizyczne i prawne w ramach
zawartych porozumień z PWiK Sp. z o. o.- 1,76 km
Sieć kanalizacyjna {bez przykanalików)- 290,7 km, w tym:
./ budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej związanej z Funduszem Spójności - 11,30
km,
./ budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej przez osoby fizyczne i prawne w ramach
zawartych porozumień z PWiK Sp. z o. o. - 0,53 km.
Sieć wodociągowa

Szacunkowa liczba mieszkańców korzystających z sieci:
./ wodociągowej- w 2015r. podłączono ok. 381 osób,
./ kanalizacyjnej- w 2015r. podłączono ok. 1 377 osób.

Rozbudowa i modernizacja sieci energetycznych oraz ciepłowniczych.
Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych

Informacje nt. działań podejmowanych w Gorzowie Wlkp. w 2015 r. w celu ograniczenia niskiej emisji:
./ Rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną (realizowane przez takie
jednostki jak: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów, spółdzielnie mieszkaniowe).
Poniesione nakłady- 1O 867 210,30 zł.
w tym pożyczka WFOŚiGW w Zielonej Górze {program KAWKA) - 4 106 615,00 zł
./ Redukcja emisji z niskich źródeł komunalno-bytowych polegająca na likwidacji źródeł ogrzewania
opalanych paliwami stałymi i włączenie budynków do m.s.c. (realizowane przez ZGM, spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe)
Poniesione nakłady- 8 215 603,99 zł
w tym dotacja NFOŚiGW (program KAWKA) : 5 634 021,93 zł
w tym pożyczka WFOŚiGW w Zielonej Górze {program KAWKA): 2 151 912,35 zł
./ Ograniczanie strat ciepła poprzez termomodernizację budynków oraz wykonanie audytów
energetycznych i projektów ocieplenia (realizowane przez ZGM, Miasto Gorzów, spółdzielnie i
wspólnoty mieszkaniowe)
Poniesione nakłady- 6 729 401 ,85zł
./ W uchwalonych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach o lokalizacji
inwestycji celu publicznego i decyzjach o warunkach zabudowy ujmowano zapisy dotyczące
włączania systemów grzewczych budynków do scentralizowanych systemów grzewczych lub
stosowania niskoemisyjnych źródeł ciepła. W uchwalonych planach uwzględniano ustalenia
sposobów zabudowy i zagospodarowania terenu umożliwiające ograniczenie emisji pyłu PM10
./ Inwentaryzacja i stworzenie bazy danych źródeł niskiej emisji. W 2015 r. przeprowadzono
inwentaryzację źródeł niskiej emisji na terenach o przekroczonych normach jakości powietrza w
Gorzowie Wielkopolskim oraz utworzono bazę danych źródeł emisji z obszaru występowania
przekroczeń. Koszty tego zadania nie obciążają budżetu miasta, pokrywane są z dotacji
NFOŚiGW.
.
Poniesione nakłady- 94 833,00 zł (dotacja NFOŚiGW w ramach programu KAWKA) .
./ Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca niskiej emisji w ramach programu KAWKA. Celem
kampanii jest wskazanie zagrożeń wynikających z niskiej emisji jak i korzyści płynących z jej
likwidacji oraz zachęcenie mieszkańców miasta do zmiany sposobu ogrzewania na przyjazny
środowisku. W 2015 r. przeprowadzono 3 konkursy, wykonano plakaty, razdystrybuowano plakaty
i ulotki, opracowano i opublikowano w prasie dwa artykuły. Koszty kampanii nie obciążają budżetu
miasta, pokrywane są z dotacji NFOŚiGW.
Poniesione nakłady- 8 230,75 zł (dotacja NFOŚiGW w ramach programu KAWKA),
1) Kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów.
lO

Łącznie

poniesione

nakłady:

25 915 279,89

zł.

Bardzo ważną informację, jest, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dla Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. wskazało alokację w ramach POIŚ 2014-2020 na kompleksową
modernizację energetyczną budynków mieszkalnych, w wysokości 5 250 173 Euro.
Jednym z elementów wpływających na ograniczenie niskiej emisji jest realizacja przez Miasto Gorzów
Wlkp. projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp."
Projekt dofinansowany został z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach programu priorytetowego: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program
pilotażowy KAWKA" oraz pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze. Jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. Liderem projektu i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Partnerem projektu. Celem
projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację wysokoemisyjnych
systemów zaopatrzenia w energię cieplną (piece kaflowe, c.o. etażowe węglowe) na obszarze o
przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń -w śródmieściu Gorzowa Wlkp. Jest to
obszar miasta, który ze względu na wiek zabudowy mieszkaniowej nie posiadał dotychczas
nowoczesnego systemu cieplnego.
W 2015r. w ramach "KAWKI" podłączono 74 budynki do sieci ciepłowniczej, zlokalizowane przy
ulicach: Drzymały, Borowskiego, Dąbrowskiego i Łokietka. W 2016r. przypada do realizacji największy
zakres rzeczowy projektu.
Ponadto, na terenie miasta Gorzowa Wlkp. planowane są do realizacji następujące projekty PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (w 2015r. fiszki projektów zostały zidentyfikowane
przez Instytucje Zarządzającą POIŚ):
- Likwidacja wysokoemisyjnych lokalnych źródeł ciepła (kotłowni) wraz z modernizacją sposobu
zasilania budynków zaopatrywanych w ciepło z kotłowni lokalnych (wartość projektu wynosi 4 mln
PLN),
- Modernizacja sieci ciepłowniczych polegająca na wymianie sieci kanałowych i napowietrznych na
sieci w technologii rur preizolowanych (14 mln PLN),
- Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. (17 mln PLN).
Ww. projekty są komplementarne do zadań zaplanowanych w ramach ZIT, będą wybierane do
dofinansowania w ramach POIŚ 2014-2020 w trybie pozakonkursowym.
Wskazana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju alokacja w ramach POIŚ 2014-2020 na
rozbudowę sieci ciepłowniczych i sieci ciepłowniczych w zakresie kogeneracji dla obszaru MOF
GW wynosi odpowiednio 4 595 769 Euro i 4 101 359 Euro.
Promocja i wdrażanie niskoemisyjnych

rozwiązań

technicznych.

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. w 2015r. ogłosił natomiast przetarg
na dzierżawę 1O nowych niskopodłogowych autobusów spełniających normę emisji spalin EURO 6
(przetarg został ogłoszony w listopadzie 2015 r.).

Podniesienie

efektywności

energetycznej obiektów

użyteczności

publicznej poprzez ich

termomodernizację.

Wydział

Inwestycji i Remontów Dróg, w 2015r. wykonał termomodernizację Zespołu Szkół
nr 16 na łączną kwotę 2 858 521,81 PLN. W ramach zadania wykonano:
demontaż starych okien i montaż nowych, wyposażonych w szybę antywłamaniową na
poziomie parteru w ilości 514, 10m2 wraz z wymianą podokienników,
demontaż starych okien i montaż nowych bez szyby antywłamaniowej wraz z podokiennikami
w ilości 230,28m 2 ,
2
ocieplenie ścian przyziemia w ilości 1059,20 m
2
ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie struktury w ilości 7153,0 m
docieplenie stropodachu pełnego styropapą EPS 200 grub.15 cm i pokrycie dachów papą
termozgrzewalną w ilości 982,52 m2

Ogólnokształcących

v
v
v
v
v
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./ dacieplenie stropodachu wentylowanego- granulatem w ilości 3295,00m 2
./ wykonanie kominów wentylacyjnych 25 szt. oraz obróbki blacharskie,
2
./ wymieniono stolarkę drzwiową w ilości 120,80 m
./ wykonanodoświetlacze okien piwnicznych przy budynku ZSO Nr 16, w ilości 82 kpi.,
./ w ramach umowy na roboty dodatkowe wymieniono instalację elektryczną
nowomontowanych lamp elewacyjnych na długości 540,00 m.

do

grudnia 2015r. rozpoczął się pierwszy nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.2.2.
energetyczna - ZIT Gorzów Wlkp., realizowanego w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Kwota przeznaczona na dofinansowanie
projektów w ramach konkursu: 14.150.000 PLN. Całkowita wartość alokacji dla tego paddziałania
wynosi: 5 756 170,00 Euro.
W 2015r. Miasto Gorzów Wlkp. wytypowało następujące placówki, które planuje zgłosić do
dofinansowania w ramach pierwszego konkursu:
Zespół Szkół nr 13, Przedszkole Miejskie nr 4, Przedszkole Miejskie nr 9, Złobek Miejski nr 3.
31

Efektywność

W 2015r. opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wlkp. oraz stworzono
bazę danych pozwalającą na ocenę gospodarki energią na terenie miasta oraz inwentaryzację źródeł
emisji gazów cieplarnianych. Dokument ten jest niezbędny do pozyskiwania środków w perspektywie
finansowej na lata 2014-2020 na działania związane ze zmniejszeniem emisyjności, jak na przykład
termomodernizacje, inwestycje w komunikację miejską. Sporządzenie PGN zostało dofinansowane z
Funduszu Spójności w ramach POiiś 2007 - 2013. Całkowita wartość zadania 128 950,00 PLN,
dofinansowanie 109 607,50 PLN.

CEL OPERACYJNY 2.3.:
REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBIEKTÓW ORAZ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. NA
TERENIE MOF GW
PRZYKŁADOWE

•
•
•
•
•
•

TYPY INTERWENCJI:
rewitalizacja obszarów miejskich, szczególnie centrum (zabytkowa zabudowa},
rewitalizacja zdegradowanych zasobów mieszkaniowych,
rewitalizacja zdegradowanych zasobów użytkowych stanowiących własność komunalną,
odnowa obszarów zielonych (np. park Siemiradzkiego),
rewitalizacja i odnowa obszarów wiejskich MOF GW,
ochrona dziedzictwa kulturowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., Miasto Gorzów wraz z
gminami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego planują uzyskać dofinansowanie na realizacje działań
dol. rewitalizacji. Konkurs w ramach Podzialania 9.2.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych - ZIT
Gorzów Wlkp. planowany jest w 2016r. Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie to
kompleksowa rewitalizacja fizyczna zdegradowanych obszarów poprzemysłowych.
Pierwszy konkurs planuje się w listopadzie 2016r., a środki uruchomione w ramach konkursu będą
wynosiły 5 000 000 PLN.
Całkowita wartość alokacji w ramach tego paddziałania wynosi: 8 084 025,00 Euro.
Również w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Gorzowa Wlkp., w ramach Poddziałania 4.4.2. Zasoby kultury i dziedzictwa naturalnego- ZIT Gorzów
Wlkp., dedykowane są środki na kulturę. W związku z powyższym istnieje możliwość uzyskania
dofinansowania na następujące typy projektów: ochrona i zachowanie obiektów zabytkowych i
zasobów kultury.
Termin rozpoczęcia naboru wniosków zaplanowano na grudzień 2016 r. Orientacyjna kwota
przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 11.000.000 PLN. Jest to całkowita
wartość alokacji przeznaczona w ramach tego poddziałania.
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CEL OPERACYJNY 2.4.:
ZINTEGROWANA POLITYKA KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI ORAZ INFRASTRUKTURY
WZMACNIAJĄCEJ ŁAD FUNKCJONALNY NA TERENIE MOF GW
PRZYKŁADOWE

•
•

•
•
•
•
•

TYPY INTERWENCJI:
integracja polityki przestrzennej miasta i gmin celem zapewnienia ładu urbanistyczno architektonicznego oraz estetycznego,
rozwój infrastruktury publicznych usług społecznych o zasięgu ponadlokalnym (Budowa
bazy lotniczego pogotowia ratunkowego HEMS, Budowa ośrodka radioterapii w Gorzowie
Wlkp.),
realizacja projektu "Łączą nas rzeki",
wzmacnianie profilu usługowego Gorzowa Wlkp.,
realizacja projektów budujących ofertę rekreacyjną w gminach MOF GW,
wzmacnianie profilu mieszkaniowego (funkcji rezydencjalnej) gmin wiejskich MO F-u.,
przygotowanie zintegrowanego systemu informacji przestrzennej.

Rozwój infrastruktury publicznych usług społecznych o
lotniczego pogotowia ratunkowego HEMS.

zasięgu

ponadlokalnym (Budowa bazy

W związku z rozstrzygniętym przetargiem w efekcie którego SP ZOZ LPR otrzymało 4 kolejne
medicoptery, staraniem Władz miasta oraz województwa lubuskiego, w resorcie zdrowia zapadła
decyzja o rozszerzeniu siatki baz HEMS o kolejne 4 w tym również w Gorzowie Wlkp.
W 2015 roku Rada Miasta Gorzowa Wlkp. podjęła dwie kluczowe dla realizacji zadania uchwały:
- wyrażającą zgodę na podjęcie współdziałania z Województwem Lubuskim celem budowy bazy
HEMS w sąsiedztwie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- oraz wyrażającą zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2016 - 2017 z przeznaczeniem
na dofinansowanie 50% kosztów budowy bazy w łącznej wysokości nie przekraczającej 3.000.000,00
PLN.
16 listopada 2015 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Prezydent Gorzowa
Wlkp. - Pan Jacek Wójcicki wraz z Zastępcą Dyrektora SP ZOZ LPR - Panem Pawłem Kamińskim
podpisali umowę o udzieleniu dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą "Budowa Bazy
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w bezpośrednim sąsiedztwie Wielospecjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o.". Zadanie ma być zrealizowane do końca 2017 roku.
Przygotowanie zintegrowanego systemu informacji przestrzennej.
W 2015r. utworzono mapę podkładową dla terenu miejskiego obszaru funkcjonalnego. Mapa może
stanowić podstawę do sporządzania innych opracowań systemu informacji przestrzennych MOF.

CEL OPERACYJNY 2.5.:
ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE MOF GW
PRZYKŁADOWE

•
•
•

TYPY INTERWENCJI:
promocja społeczna, gospodarcza i turystyczna obszaru,
generowanie wspólnych pomysłów,
opracowanie oraz wdrożenie wspólnej strategii promocji
infrastruktury.

oraz

towarzyszącej

Działania podejmowane w ramach wspólnej promocji gospodarczej w Miejskim
Funkcjonalnym Gorzowa Wlkp., zostały opisane powyżej, w Celu operacyjnym 1.1.
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Obszarze

Wydział
Urząd

Strategii Miasta

Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Sprawozdanie z realizacji
"Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta
Gorzowa Wlkp. na lata 2010- 2020"
za rok 2015

GORZÓW
WIELKOPOLSKI

czerwiec 2016

Symbol

Program
Działanie

Szk.

Wyższe

1

Miernik oceny działania 1
Termin realizacji działania 1
Koordynator działania 1
Działanie 2

Miernik oceny

działania

2

Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2

1

Rozwój szkolnictwa wyższego
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 zachodnieQo poQranicza Polski
Wypracowanie strategicznych rozwiązań.
Działanie ciągłe
Wydział

Rozwoju i Promocii Miasta
na rzecz utworzenia akademii gorzowskiej na bazie uczelni wyższychwspieranie 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)
Wzmocnienie i ustabilizowanie kadry naukowej oraz rozwój bazy
naukowo badawczej
Działanie

Działanie

ciaQ/e
Doradca Prezydenta Miasta ds. szkolnictwa wyższego

Działanie

1i2
Na terenie Stanowic, w gminie Bogdaniec, działa Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park NaukowoPrzemysłowy Sp. z o. o. Podstawowym zadaniem spółki jest komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań
z obszaru technologii środowiskowych oraz innych, poprzez kreowanie nowych podmiotów
gospodarczych, w których GOT PNP Sp. z o. o. będzie obejmował udziały kapitałowe. Jak wynika z
informacji opublikowanej na stronie internetowej, spółka będzie realizowała to zadanie poprzez:
o
Ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi,
o
Wyszukiwanie nowych technologii środowiskowych z potencjałem do komercjalizacji,
o
Weryfikację innowacyjnych rozwiązań pod kątem możliwości ich transferu do przemysłu,
o
Prowadzenie badań własnych oraz zleconych,
o
Koordynowanie ochrony własności intelektualnej nowych projektów,
o
Dobieranie najbardziej efektywnego modelu finansowania nowych przedsięwzięć,
o
Wejście kapitałowe, wspólnie z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu do nowych,
celowych podmiotów gospodarczych, w których będą komercjalizowane konkretne projekty,
o
Kompletne wsparcie nowych podmiotów w okresie inkubacji, w zakresie obsługi badawczej,
patentowej, biurowej, księgowej, prawnej oraz informatycznej,
o
Wyjście kapitałowe z dojrzałych przedsięwzięć.
Głównym

obszarem specjalizacji GOT są projekty związane z technologiami środowiskowymi,
m.in. niekonwencjonalne źródła energii, odzysk surowców oraz unieszkodliwianie

obejmujące

odpadów.
Inicjatywa tworzenia w ostatnich latach, Akademii Gorzowskiej poprzez połączenie Zamiejscowego
Kultury Fizycznej AWF w Poznaniu z siedzibą w Gorzowie z Państwową Wyższa Szkołą
Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. nie doszła do skutku. Pornimo licznych rozmów i
dyskusji, przychylności obu uczelni oraz wsparcia Miasta Gorzowa Wlkp., a także władz Województwa
Lubuskiego uczelnie nie doszły do porozumienia. Według władz PWSZ, placówka osiągnęła graniczny
dla tego typu uczelni poziom dydaktyczno-naukowy, dlatego nie mogła czekać dłużej na zmianę
swojego statusu, co zdecydowanie hamuje jej rozwój. Uczenia sama więc przygotowała projekt
ustawy o przekształceniu w akademię, który w grudniu 2015r. został przekazany minister Elżbiecie
Rafalskiej, ówczesnej Poseł na Sejm. Posłanka złożyła projekt ustawy na ręce Premier Rządu, a także
ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego. W projekcie ustawy zaplanowano trzyletni okres na pełne
dojście do spełnienia wszystkich warunków formalnych, które wymagane są od akademii.
Podstawowym warunkiem, który musi spełnić PWSZ jest uzyskanie prawa do doktoryzacji na co
najmniej dwóch kierunkach kształcenia. Obecnie placówka stara się o uzyskanie prawa doktoryzacji
w zakresie językoznawstwa.
Wydziału

2

Działanie

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb oświatowych na wszystkich poziomach
edukacyjnych - modelowanie sieci szkolnictwa w mieście zgodnie z założeniami
reformy

Symbol
Edukacja 1

Program

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

1

specjalistyczną kadrę

Miernik oceny działania 1
Termin realizacjj_ działania 1
Koordynator działania 1
Działanie 2
Miernik oceny działania 2
Termin realizacJi działania 2
Koordynator działania 2
Działanie 3

Miernik oceny działania 3
Termin realizac·i działania 3
Koordynator działania 3
Działanie 4
Miernik oceny działania 4
Termin realizacji działania 4
Koordynator działania 4
Działanie 5
Miernik oceny działania 5
Termin realizacji działania 5
Koordynator działania 5
Działanie

Zmniejszenie liczby dzieci z dysfunkcjami
Działanie ciągłe
Wydział

Edukacji

l Upowszechnianie edukacji przedszkolnej
Współczynnik objęcia

dzieci edukacją przedszkolną

Działanie ciągle
Wvdział

Edukac·i
likwidacja barier architektonicznych we wszystkich placówkach,
umożliwiająca dziecku niepełnosprawnemu kontynuację nauki w środowisku lokalnym
w oddziale ogólnodostępnym
Dostępność_Qiacówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych
Sukcesywna

Działanie ciaj:1łe

l

Wydzial Edukacji
Dostosowanie szkół podstawowych do przyjęcia 6. łatków do kl.l
Analiza warunków edukacji 6. łatków w szkołach
Działanie ciagłe
Wydział

Wdrażanie

Edukac·i
zmian związan_yyh z rozwojem nauki, nowoczesnych technologii
Poziom wykorzystania nowoczesnych technolo ii
Działanie ciągłe
Wydział

Edukacji

1

Wydział Edukacji podaje, że w 2015 r. wczesną
zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodzin.

i

wyspecjalizowaną pomocą objęto

100 dzieci

W 2015 r. funkcjonowały 4 zespoły terapeutyczne, realizujące wczesne wspomaganie (Miejskie
Przedszkole Integracyjne nr 9, Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27, Zespół Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznych, Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1). W 2015 r. nie powołano
nowych zespołów terapeutycznych.
Przy placówkach integracyjnych funkcjonują 2 zespoły wczesnego wspomagania, tj. w Miejskim
Przedszkolu Integracyjnym nr 9 oraz Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 27. Nie utworzono
nowego zespołu.
Działanie

2

Współczynnik objęcia

dzieci wychowaniem przedszkolnym utrzymuje się na wysokim poziomie.
W roku szkolnym 2015/2016 współczynnik ten wynosił 92% (3760 dzieci). W roku szkolnym 2015/16
oddziały przedszkolne 5. godz. zorganizowano przy Szkole Podstawowej nr 16. W związku
z rosnącymi potrzebami w zakresie edukacji przedszkolnej we wszystkich placówkach oddziały są
maksymalnie wypełnione. 01 września 2015 r. dzieci urodzone w 2009 r. zostały objęte obowiązkową
edukacją w klasach pierwszych. Realizację obowiązku szkolnego rozpoczęło 1060 dzieci 6. letnich
(łącznie ze szkołami niepublicznymi).
W roku szkolnym 2014/2015 współczynnik objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym wynosił
(4378 dzieci).
W roku szkolnym 2013/2014 współczynnik objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym wynosił
(4995 dzieci).
W roku szkolnym 2012/2013 współczynnik objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym wynosił
(4744 dzieci).
W roku szkolnym 2011/2012 współczynnik objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym wynosił
(4426 dzieci).

95%
95%
90%
88%

Działanie 3
W roku szkolnym 2014/2015 przeniesiono Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 do budynku Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 16 przy ul. Dunikowskiego 5. Na potrzeby Zespołu Kształcenia

3

Specjalnego nr 1 dostosowano jeden segment oraz zamontowano windę. Prace adaptacyjne wyniosły
1 670 000,00 PLN, natomiast koszt windy to 519 000,00 PLN. W 2015 r. zamontowano windę w
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1- koszt 519 000,00 PLN. W 2015 r. dla osób
niepełnosprawnych było przystosowane 14% placówek.
Działanie 4
W 2015 r. 14 szkół podstawowych (100 % bez szkół specjalnych i Sportowej Szkoły Podstawowej,
w której funkcjonują klasy IV - VI) posiadało przystosowane gabinety i miejsca zabaw dla potrzeb
dzieci 6. letnich. Place zabaw funkcjonowały przy 5 placówkach (Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła
Podstawowa nr 13, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 16, Szkoła Podstawowa nr 20),
co stanowi 36% ogółu.
Działanie 5
W 2015 r. na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

Symbol

Program
Działanie

Edukacja 2
1

Miernik oceny działania 1
Termin reałizac'i działania 1
Koordynator działania 1
Działanie

2

Miernik oceny działania 2
Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2
Działanie

3
Miernik oceny działania 3

Termin realizac'i działania 3
Koordynator działania 3
Działanie 4
Miernik ocenv działania 4
Termin realizacii działania 4
Koordynator działania 4
Działanie 5
Miernik ocenv działania 5
Termin realizacji działania 5
Koordynator działania 5

książek

do

szkół

wydano 1 885 180,00 PLN.

Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy
Różnorodna

oferta edukacyjna
Struktura

kształcenia

ogólnego i zawodowego.

Działanie ciągłe
Wvdział Edukac'i
1Rozwijanie szkolnictwa zawodowego
Wzrost liczby uczniów szkół zawodowych.

Działanie ciągłe
Wydział

l Objęcie prio

Edukac'i
tetem przedmiotów ścisłych
Wyniki egzaminów zewnętrznych
Działanie ciągłe
Wydział

Edukac·i

1 Rozwijanie kształcenia ustawicznego i kształcenia dorosłych
Powszechność

i różnorodność oferty edukacyjnej
ciag/e
Wydział Edukacji
j Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby rynku pracy
Doradztwo zawodowe w gimnaz·ach i szkołach oonadgimnazjalnych.
Działanie

Działanie ciągłe
Wydział

Edukacji

Działanie 1
Miasto Gorzów Wlkp., w ramach zadań gminy i powiatu, w roku szkolnym 2015/2016 prowadzi
17 szkół ponadgimnazjalnych, w tym: samodzielne IV Liceum Ogólnokształcące, Liceum Plastyczne,
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną nr 14
oraz 15 zespołów szkół. Kształcenie ustawiczne, praktyczne oraz dokształcanie teoretyczno
zawodowe dla pracowników młodocianych realizowane jest w Centrum Kształcenia Zawodowego.

W szkołach dla młodzieży funkcjonują: 72 oddziały liceum ogólnokształcącego, w tym 3 oddziały
integracyjne oraz 7 oddziałów sportowych, 107 oddziałów technikum 4. letniego, 4 oddziały liceum
plastycznego, 28 oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej, w tym 3 oddziały zasadniczej szkoły
zawodowej specjalnej, 4 oddziały szkoły przysposabiającej do pracy (SIO 30.09.2015). Szkoły
ponadgimnazjalne posiadają bogatą ofertę edukacyjną. W liceum ogólnokształcącym prowadzone są
klasy z rozszerzonymi przedmiotami:
- humanistycznymi: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie,
- przyrodniczymi: chemia, biologia, geografia oraz ścisłymi: fizyka, matematyka.
Spośród przedmiotów uzupełniających, uczniowie mają do wyboru: warsztaty taneczne, teatralne,
fotograficzne, dziennikarskie, filozoficzne, multimedię i grafikę, dowodzenie w matematyce.
W szkołach ponadgimnazjalnych realizowane są trzy innowacje pedagogiczne: w Zespole Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących "Wychowanie proobronne" (Technikum nr 6), w Zespole Szkół nr
12 "Organizacja usług caleringowych SobieskiCatering" i "ConvetionBureau -konferencje, kongresy,
targi", w Zespole Szkół Gastronomicznych "Odpowiedzialni rodzice".

4

Kształcenie sportowe gorzowskiej młodzieży ponadgimnazjalnej odbywa się w Liceum Mistrzostwa
Sportowego w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego, w zakresie sportów wodnych i lekkiej atletyki
oraz w VI Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, w którym
funkcjonuje oddział klasy sportowej o profilu piłka nożna.
Kształcenie zawodowe realizowane jest w następujących szkołach: w zawodach technikalnych:
plastyk (Liceum Plastyczne), technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej (Zespół Szkół nr 12),
technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych (Zespół Szkół Budowlanych i
Samochodowych), technik organizacji reklamy, technik ekonomista i technik handlowiec (Zespół Szkół
Ekonomicznych), technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik informatyk, technik
teleinformatyk, technik energetyk, technik systemów odnawialnych źródeł energii (Zespół Szkół
Elektrycznych), kucharz, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług
gastronomicznych, technik żywienia i usług gastronomicznych (Zespół Szkół Gastronomicznych),
technik mechanik specjalizacja obrabiarki sterowane numerycznie, technik logistyk, technik spedytor
(Zespół Szkół Mechanicznych) technik usług fryzjerskich, technik technologii odzie:ży (Zespół Szkół
Odzieżowych), technik ogrodnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu (Zespół Szkół
Ogrodniczych), technik informatyk, technik ochrony środowiska, technik analityk (Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących).

W zasadniczych szkołach zawodowych prowadzone jest kształcenie w następujących zawodach:
w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych - stolarz, mechanik pojazdów samochodowych,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz - tynkarz, Zespole Szkół
Elektrycznych- elektryk, monter mechatronik, w Zespole Szkół Gastronomicznych- piekarz/cukiernik,
kucharz, w Zespole Szkół Mechanicznych -mechanik pojazdów samochodowych, mechanik- monter
maszyn i urządzeń spec. spawacz, w Zespole Szkół Odzieżowych - sprzedawca, krawiec, fryzjer,
oraz kształcenie wielozawodowe, w Zespole Szkół Specjalnych nr 14- pracownik pomocniczy obsługi
hotelowej i kucharz.
Działanie

Liczba

2

młodzieży

w gorzowskich

samorządowych szkołach

ponadgimnazjalnych przedstawia

się

następująco:
Szkoły ogólnokształcące

Szkoły

zawodowe

Rok szkolny
Liczba uczniów

%uczniów

Liczba uczniów

%uczniów

2006/2007

3815

47,42

4230

52,58

2007/2008

3587

47,66

3939

52,34

2008/2009

3207

45,17

3893

54,83

2009/2010

2904

42,52

3925

57,48

2010/2011

2676

39,96

4020

60,04

2011/2012

2509

39,11

3905

60,88

2012/2013

2303

37,97

3762

62,03

2013/2014

2155

36,69

3719

63,31

2014/2015

2115

36,80

3632

63,20

2054

36,89

3517

63,13

2015/2016

..

*bez uczmow Szkoły
Działanie

..

PrzysposabiaJąceJ

do Pracy w Zespole

Szkół

SpeCJalnych nr 14

3

Gimnazja
Rozkład średnich

wyników procentowych i stanin* gorzowskich

5

samorządowych

gimnazjów w 2015 r.

~
o

:;;;

u

.~E~

Eo.S

.~'N~

o o o

...; o.
wynik

G nr3

szkoły

64,13

62,29

42,73

46,11

68,00

53,14

6

5
53,70

4

4
44,38

6
53,57

5
64,50

2
53,17
2

2
41,36
4

4

60,06
5

3
64,09
5

7
41,50
2

wynik szkoły

64,00

67,21

52,17

52,50

78,63

62,06

stanin kraju

6

6

6

6

7

6

69,77

72,54

59,23

57,21

80,86

74,32

7

8

7

8

7

8

stanin kraju

G nr4

wynik

G nr6

wynik

szkoły

55,11

3

stanin kraju
szkoły

stanin kraju

G nr7

wynik

G nr9

szkoły

stanin kraju

wynik

G nr 12

szkoły

34,85

44,31
4

52,07

58,80

42,04

44,65

57,66

42,18

stanin kraju

3

3

4

4

4

2

G nr 13

wynik

szkoły

64,54

66,50

51,70

53,98

73,83

stanin kraju
wynik szkoły

6
55,10

6
61,16

6
39,29

7
42,13

7

G nr 16

62,77

50,40

3

4

3

3

5

4

52,49

61,64

50,34

49,63

72,72

69,00

3

4

6

5

6

7

64,92

65,34

49,09

52,22

69,02

stanin kraju

6

6

6

7

6

wynik

61,64

63,45

47,77

48,86

68,89

57,67

stanin kraju

5

5

5

5

6

6

wynik

53,53

53,33

42,42

42,75

55,43

53,00

3
52,78

2
72,67

4

3
54,11

5

36,89

3
48,11

stanin kraju

G nr 20

wynik

szkoły

stanin kraju

G nr 21

wynik

G Sport. nr

1
G Sport. nr

2

szkoły

szkoły

szkoły

stanin kraju

G nr 14"'*

wynik

G nr 19""'*

wynik

szkoły

stanin kraju
szkoły

X

X

X

X

X

36,57

52,86

27,57

34,14

27,00

2

2

2

40,39

22,61

30,47

34,10

38,44

stanin kraju

wynik

szkoły

38,03

stanin kraju

Q.

68,67

35,00

2

GorzówWikp.

62,51,

64,24

49,63

51,15

71,81

57,26

71,00

35,00

woj. lubuskie

59,28

62,02

45,84

48,07

64,88

57,12

74,30

52,67

okręg

58,85

62,36

46,32

48,70

65,12

55,81

79,83

70,00

62

64

kraj

48

57

67

50

74

58

*Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty
przez ucznia, szkołę ... na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów
wyników.
**Gimnazjum Specjalne nr 14, dane szkoły, brak skali staninowej
***Gimnazjum Specjalne nr 19 (szkoła dla uczniów niedostosowanych społecznie)
****Gimnazjum dla Dorosłych

Szkoły

Licea

ponadgimnazjalne

ogólnokształcące

2011

l

2012

l

2013

wvniki wyrażone w%

6

l

2014

2015

NAZWA SZKOŁY

Śr. wynik Zdawalność

śr.
śr.
Zdawalność
wynik
wynik

Zdawalność

śr. wynik

Zdawalność

99,00

77,00

100,00

86,48

100,00

82,00

100,00

73,48

100,00

75,88

100,00

86,21

100,00

84,84

100,00

73,73

śr.

Zdawalność

wynik

l Liceum
Ogólnokształcące~

Zespół Szkół
Ogólnokształcących

100,00

73,64

98,88

75,73

86,75

45,88

nr 1
11 Liceum
OgólnokształcąceZespół Szkół
Ogólnokształcących

nr 2
III Liceum
OgólnokształcąceZespół Szkół
Ogólnokształcących

100,00

63,72

100,00

74,80

100,00

67,10

95,51

51,84

100,00

70,20

100,00

83,04

100,00

74,38

97,78

59,58

97,14

64,65

67,36

38,30

85,30

48,20

91,57

50,60

67,74

34,45

--------

--------

66,67

32,22

16,67

23,17

94,74

50,00

nr 3

IV Liceum
Ogólnokształcące

V Liceum
Ogólnokształcące

VI Liceum
OgólnokształcąceZespół Szkół

Technicznych i

96,25

52,50

85,71

48,86

98,00

54,20

67,35

38,29

70,50

33,40

78,94

43,21

88,89

42,60

37,50

30,00

87,50

51,00

94,10

56,60

91,67

54,00

77,78

42,89

2013

l

Ogólnokształcących

VIII Liceum
OgólnokształcąceZespół Szkół
Ogólnokształcących

nr 16
Sportowe Liceum
OgólnokształcąceZespół Szkół

Sportowych

Technika
2012

2011

wyniki
Zdawalno

NAZWA SZKOtY
Technikum nr 1 -Zespół
Szkół Budowlanych i
Samochodowych
Technikum nr 2- Zespół
Szkół Ekonomicznych
Technikum nr 3 - Zespół
Szkół Gastronomicznych
Technikum nr 4 -Zespół
Szkół Odzieżowy~h

Technikum nr 5- Zespół
Szkół Mechanicznych

ść

Sr.

Zdawalno
śr. wynik

ść

wynik

wyrażone

2015

w%
Zdawalnoś

Zdawalno
ść

2014

śr. wynik

ć

Zdawalno
śr. wynik

ść

sr. wynik

50,00

30,20

86,60

48,00

48,60

37,00

32,69

24,54

79,41

43,18

81,43

43,00

83,10

50,20

81,20

46,00

65,71

41 '14

67,69

42,4

63,83

36,89

73,00

43,00

93,30

48,00

73,81

36,48

76,81

43,07

22,20

25,80

50,00

30,32

48,10

31,00

23,53

23,41

54,55

33,27

75,00

42,26

91,43

46,12

89,70

43,00

76,32

34,26

79,37

42,48

7

Technikum nr 6- Zespół
Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących

87,50

48,80

75,29

53,28

95,2

57,00

87,64

48,76

Technikum nr 7 - Zespół
Szkół Elektrycznych

94,00

54,00

99,00

68,40

99,1

66,00

91,74

54,00

Technikum nr 8 -Zespół
Szkół nr 12

60,00

32,20

76,90

45,20

61 '1

37,00

41,67

26,58

Technikum nr 9- Zespół
Szkół Ogrodniczych

26,70

24,00

67,00

40,00

26,5

28,00

40,00

26,63

Liceum Plastyczne

76,19

43,52

94,12

59,42

85,7

48,00

65,38

37,69

Szkoły

dla

96,19

61,89

96,51

62,26

66,67

39,62

72,73

34,73

84,00

46,64

dorosłych

2011

2012

Zdawalno
NAZWASZKOŁY

ść

Śr.

wynik

wyrażone

Zdawalno

2015

w%

Zdawalno
śr. wynik

ść

2014

2013

wyniki

Zdawal n
śr. wynik

ść

ość

śr.

Zdawalno

wynik

ść

śr. wynik

l Uzupełniające Uceum
Ogólnokształcące
dla Dorosłych- Zespół

37,50

27,75

33,00

24,67

83,00

46,00

---

---

------

~-------

43,70

32,00

75,00

44,00

63,00

42,00

56,25

30,38

33,33

30,22

---

---

---

---

---

---

o

13,50

o

13,6

Szkól
Ogólnokształcących

nr 1

1 Liceum
Ogólnokształcące

dla Dorosłych
Szkól

-Zespół

Ogólnokształcących

nr 1

Technikum
Uzupełniające

dla
nr 1 -Zespół
Szkół Budowlanych i
Samochodowvch
Dorosłych

Działanie

4

Kształcenie dorosłych

w roku szkolnym 2015/2016 r., w zakresie ogólnokształcącym realizowane jest
w l Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. W ramach
form kształcenia pozaszkolnego, realizowane są kwalifikacyjne kursy zawodowe. W roku szkolnym
2015/2016 uruchomiono: pięć kursów w Centrum Kształcenia Zawodowego: A.65 Rozliczanie
wynagrodzeń i danin publicznych (21 osób), M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających (55 osób),
E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (26 osoby), E.7 Montaż i konserwacja maszyn i
urządzeń elektrycznych (26 osób), A.36 Prowadzenie rachunkowości (22 osoby), jeden w Zespole
Szkół Odzieżowych - A.12 Wykonywanie usług krawieckich (26 osób), dwa w Zespole Szkół
Budowalnych- B.6 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (23 osoby), M.12 Diagnozowanie oraz
naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (27 osób).
Uzupełnieniem

oferty edukacyjnej są kursy doskonalące, organizowane przez Regionalny Ośrodek
i Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego.
W ubiegłym roku zorganizowano i przeprowadzono ogółem 9 turnusów dla 181 osób
w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych: kurs spawania metodą MAG, kurs
spawania łukowego metodą MAG i TIG, dwa kursy okresowe BHP dla pracowników placówek
oświatowych, szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
Dokształcania

Działanie 5
Poradnictwo zawodowe realizowane jest w 100 %

szkół.

8

Poradnictwo zawodowe prowadzone przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
Liczba uczniów objętych zajęciami grupowymi aktywizującymi do wyboru kierunku kształcenia
zawodu:
Typ szkoły
podstawowe
Gimnazja
Szkoły ponadgimnazjalne
Razem
Szkoły

2010 r.
499
41
498
1038

2011 r.
897
52
581
1530

2012 r.
711
842
1081
2634

2013 r.
730
913
1594
3237

2014 r.
772
954
921
2647

2015 r.
756
810
322
1888

Liczba uczniów objętych indywidualnymi poradami zawodowymi na podstawie przeprowadzonych
badań·

Typ

szkoły

Szkoły

podstawowe
Gimnazja
Szkoły ponadgimnazjalne
Razem

2010 r.

2011 r.

72

48
21
69

o

o

12
88

2012 r.

o

96
44 .
140

2013 r.

2014 r.

2015 r.

88
24
112

105
25
130

89
9
98

o

Liczba uczniów objętych indywidualnymi poradami zawodowymi bez przeprowadzonych
Typ

szkoły

Szkoły

podstawowe
Gimnaz·a
Szkoły ponadgimnazjalne
Razem

2010 r.
88
81
31
200

2011 r.

2012 r.

2013 r.

22
18
40

24
23
47

11
8
19

o

o

o

badań:

2014 r.
9
10

2015 r.

o

14
5
24

o

19

dla rozwoju edukacji w Gorzowie, ale także dla jego obszaru funkcjonalnego, są
finansowe przeznaczone na edukację, dedykowane w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
W 2015r. Miasto Gorzów Wlkp. pracowało nad projektami, związanymi z edukacją przedszkolną,
ogólną i zawodową (projekty "miękkie" w ramach środków EFS), których realizację planuje ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., w ramach
Bardzo

ważne

środki

następujących poddziałań:
Poddziałanie

8.1.2. dot. wsparcia edukacji przedszkolnej,
8.2.2 dot. wsparcia edukacji ogólnej,
Podziałanie 8.4.2 Wsparcie edukacji zawodowej.
Nabór wniosków o dofinansowanie ww. projektów zaplanowany jest na 2016r.
Ponadto Miasto Gorzów Wlkp. szykuje się do realizacji Centrum Edukacji Zawodowej, które
będzie pełniło funkcję oświatową, oraz które ulokowane będzie w obiektach byłego Zespołu
Szpitalnego przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. Projekt ten jest projektem strategicznym,
wskazanym w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych . Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., i będzie wybierany w trybie pozakonkursowym, w ramach
Poddziałania 9.3.2 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej ZIT Gorzów Wlkp.". Wartość
dofinansowania projektu w ramach ZIT wynosi: 7 196 812,00 Euro. Nabór wniosków
zaplanowany jest w 2017r.
v"
v"
v"

Podziałanie

Symbol

Program
Działanie

Bezp. 1
1

Miernik oceny działania 1

Bezpieczeństwo

osobiste

Zintensyfikowanie działań prewencvinvch w za~:~rożonvch reionach
Ankiety, sondy prowadzone przez media wśród mieszkańców Miasta;
Analizy komisji pracujących w mieście;
Obniżenie wskaźników przestępczości;
Poczucie wzrostu bezpieczeństwa wśród mieszkańców

Miasta;
Zmniejszenie strat spowodowar~ych wandalizmem- zmniejszenie kosztów.
Termin realizac'i działania 1
Koordynator działania 1
Działanie 2

Działanie ciągłe

Wydział Zarządzania

Prowadzenie

Kryzysowego
prewencyjnych w __ placówkach

działań

9

oświatowych

i miejscach

l qromadzenia się młodzieży
Miernik oceny działania 2
Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2
Działanie 3
Miernik oceny działania 3
Termin realizacji działania 3
Koordynator działania 3

Raport z przeprowadzonych

działań

Działanie ciągłe
Wydział Zarzadzania Kryzysowego
wykorzystanie monitoringu wizyjnego Miasta do interweniowania w przypadku
niewłaściW}Ich zachowań i przestępstw
Raport z wykorzystania monitoringu

~ Większe

Działanie ciąQie
Wydział Zarządzania

Kryzysowego

Informacje dotyczące realizacji Programu "Bezpieczeństwo osobiste", udostępnione zostały
Straż Miejską i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Działanie

przez

1

STRAŻ MIEJSKA:

./

Ograniczanie naruszeń prawa przez bezdomnych:
-doprowadzono do Ośrodka Pornocy Osobowym Nietrzeźwym 31 bezdomnych,
- przeprowadzono 525 kontroli miejsc osób bezdomnych,

./

Naruszenia przepisów przez właścicieli psów polegające na nie sprzątaniu odchodów oraz nie
zachowaniu ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia w szczególności na osiedlach STASZICA,
GÓRCZYN, PIASKI, DOLINKI, SŁONECZNE:
- przeprowadzono 418 interwencji,
- nałożono 20 mandatów karnych,
-skierowano 3 wnioski o ukaranie do Sądu,
-zlecono wyłapanie 44 psów bez opieki.

./

Poprawa 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 1636 sprawców spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych,
wobec 147 zastosowano grzywny w drodze postępowania mandatowego,
skierowano3 wniosków do Sądu o ukaranie,
w przypadkach mniejszej wagi zastosowano pouczenie.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GORZOWIE WLKP.
W 2015 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. podjęła następujące
działania prewencyjne na terenie miasta Gorzowa Wlkp.:
./ przeprowadzono 42 kontrole w obiektach użyteczności publicznej, na podstawie
przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych wydano 17 decyzji administracyjnych
nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu nie przestrzegania przepisów
ochrony przeciwpożarowej;
./ przeprowadzono 4 kontrole w obiektach zamieszkania zbiorowego, na podstawie
przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych wydano 2 decyzje administracyjne
nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu nie przestrzegania przepisów
ochrony przeciwpożarowej;
./ przeprowadzono 10 kontroli w obiektach produkcyjno-magazynowych, na podstawie
przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych wydano 5 decyzji administracyjnych
nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu nie przestrzegania przepisów
ochrony przeciwpożarowej;
./ przeprowadzono 6 kontroli w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych, na podstawie
przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych wydano 1 decyzję administracyjną
nakazującą
usunięcie
stwierdzonych
nieprawidłowości
z zakresu nie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Ogółem przeprowadzono 62 kontrole, na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnorozpoznawczych wydano 25 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości z zakresu nie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.
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Działanie

2

STRAŻ MIEJSKA:

W dniu 9 czerwca 2015r. strażnicy miejscy wzięli udział w konkursie WRÓĆ BEZPIECZNIE Z
WAKACJI odbywającym się w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wlkp. Konkurs
adresowany jest do młodzieży szkół ponad gimnazjalnych. Celami tego przedsięwzięcia są
między innymi jest propagowanie wśród młodzieży zasad bezpieczeństwa i porządku w zakresie
gospodarki odpadami.
./ W dniu 31.05.2015r. strażnicy miejscy wzięli udział w festynach z okazji Dnia Dziecka
organizowanych na terenie Kupca Gorzowskiego i w Parku Wiosny Ludów. Prowadzili konkursy z
wiedzy o bezpieczeństwie z zakresu ruchu pieszych i rowerzystów .
./ Lipiec - sierpień: spotkania edukacyjne z zakresu bezpiecznego zachowania się w kontaktach z
osobami obcymi oraz bezpieczeństwa na drogach
z dziećmi na półkoloniach w CSR
SŁOWIANKA .
./ W okresie październik - listopad 2015r. Straż Miejska wspólnie z Komendą Miejską Policji i
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła Turniej wiedzy o bezpieczeństwie
"Bezpieczna Zerówka" skierowany do dzieci klas zerowych we wszystkich gorzowskich szkołach i
przedszkolach. W ramach programu odbyto spotkania dziećmi, w czasie których zapoznano je z
zasadami postępowania w przypadku zaczepiania przez obce osoby oraz bezpiecznego
poruszania się po drogach.
./

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GORZOWIE WLKP.

W 2015 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przeprowadziła
następujące działania prewencyjne w placówkach oświatowych i miejscach gromadzenia się
młodzieży: 8 kontroli na terenie placówek oświatowych i miejscach gromadzenia się dzieci i
młodzieży. Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych wydano 4 decyzje
administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu nie przestrzegania
przepisów ochrony przeciwpożarowej. W obiektach tych stwierdzono ogółem 11 nieprawidłowości w
tym: w 2 obiektach stwierdzono nieprawidłowości mogące spowodować zagrożenia życia ludzi.
Pozostałe nieprawidłowości dotyczyły między innymi: nieprowadzania przeglądów technicznych i
czynności konserwacyjnych instalacji użytkowych oraz urządzeń przeciwpożarowych. W tym
przeprowadzono 3 kontrole w obiektach przeznaczonych do wypoczynku dzieci i młodzieży w związku
z organizowaniem na ich terenie koloni i pólkolonii zimowych i letnich.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła Akcje edukacyjne na temat
w placówkach oświatowych i miejscach gromadzenia się młodzieży.
Wspólnie z Komendą Wojewódzką PSP propagowane są informacje na temat urządzeń
monitorujących obecność tlenku węgla (czujki CO) oraz czujek dymowych. Państwowa Straż Pożarna
promuje hasło "Nie dla Czadu" i uświadamia mieszkańców o potrzebie instalowania takich urządzeń
w gospodarstwach domowych. Dostrzegając te problemy, Komendant Główny PSP, zainicjował
opracowanie i podjął się koordynacji dziesięcioletniego programu, ukierunkowanego na ograniczenie
liczby ofiar pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla w Polsce, któremu nadano nazwę "ZGAŚ RYZYKO".
Program ten realizowany jest nie tylko podczas sezonu grzewczego lecz w ciągu całego roku i przy
każdej okazji podczas np. festynów, pokazów ratowniczych, oraz odwiedzin w placówkach
edukacyjnych.
bezpieczeństwa

Akcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach.
W ramach programu edukacyjnego "Ogniomistrz Żarek uczy i bawi" funkcjonariusze Komendy
Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili cykl pogadanek w szkołach i przedszkolach,
odwiedzając łącznie 32 placówki na trenie miasta, przeprowadzając akcję edukacyjną wśród grupy
około 2600 dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze omówili zasady bezpieczeństwa, 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.
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
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w sytuacji zagrożenia. Dzieci poznają numery alarmowe oraz zasady
Druga część to praktyczne zapoznanie się 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.
Funkcjonariusze KM PSP w Gorzowie Wlkp. przeprowadzali akcje edukacyjne w różnego rodzaju
innych placówkach i miejscach publicznych takich jak: świetlice środowiskowe, półkolonie
organizowane podczas przerwy wakacyjnej i ferii zimowych, oraz podczas licznych festynów i akcji
edukacyjnych organizowanych na terenie miasta.
sposób

należy się zachować

zgłaszania zdarzeń.

Akcje edukacyjne w siedzibach Jednostek Ratowniczo- Gaśniczych w Gorzowie Wlkp.
W siedzibach Jednostek Ratowniczo Gaśniczych przeprowadzane są akcje edukacyjne podczas
licznych odwiedzin zorganizowanych grup dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W roku
2015 siedziby JRG nr 1 i 2 w Gorzowie Wlkp. odwiedziło ponad 1000 dzieci, które przy okazji
zwiedzania strażnic i oglądania sprzętu ratowniczego uczestniczyły w pogadankach edukacyjnych z
zakresu propagowania bezpiecznych zachowań w domu, szkole i podczas spędzania wolnego czasu.
Akcje edukacyjne podczas próbnych ewakuacji w placówkach oświatowych.
PSP brały udział w praktycznych sprawdzeniach organizacji oraz warunków ewakuacji z
przedszkoli oraz innych placówek oświatowych prowadzonych wspólnie z dyrekcją ww. placówek. Po
zakończeniu czynności sprawdzających funkcjonariusze przeprowadzali pokaz sprzętu ratowniczego
wspólnie z pogadanką na temat bezpieczeństwa w domu, szkole/przedszkolu oraz podczas spędzania
wolnego czasu.
Zastępy

Akcje edukacyjne podczas próbnych ewakuacji w placówkach oświatowych.
Komenda Miejska PSP w Gorzowie Wlkp. przeprowadziła akcje edukacyjne m.in. w gorzowskich
szkołach i przedszkolach połączone z pokazem sprzętu ratowniczo- gaśniczego w ramach programu
"Bezpieczne Wakacje 2015".
Działanie

3

STRAŻ MIEJSKA:

Monitoring wizyjny miasta Gorzowa Wlkp. jest obsługiwany i wykorzystywany do ujawniania
przestępstw i wykroczeń przez Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. Straż Miejska nie posiada
danych statystycznych dotyczących wykorzystania monitoringu.

Symbol
Kult. fiz. 1

Program
Działanie

Rozbudowa

i modernizacja bazy sprzyjającej rozwojowi sportu szkolnego,
kwalifikowanego i powszechnego oraz organizacji widowisk
sportowych na wysokim poziomie
młodzieżowego,

i modernizacji
Zbilansowanie potrzeb zadaniowych w zakresie rozbudowy
bazy sportowej (w ramach opracowywanej strategii kultury fizycznej Gorzowa Wlkp.

1

2009-2016)
Miernik oceny

działania

1

Termin realizacji działania 1
Koordynator działania 1
Działanie 2

Budowa i modernizacja obiektów wg standardów określonych przez
wymogi licencyjne dla obiektów sportowych określone przez krajowe,
europejskie i światowe federacje s~rtowe
Działanie ciąqłe
Wydział

Kultury Fizycznej
Zapewnienie niezbędnych środków własnych oraz rządowych i unijnych na realizację

l powyższych zadań
Miernik oceny działania 2
Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2
Działanie 4
Miernik oceny działania 4
Termin realiza9_i działania 4
Koordynator działania 4

Analiza budżetu miasta
Działanie ciągłe
Wvdział

Kulturv Fizvcznei
Opracowanie programu właściwego wykorzystania nowej i modernizowanej bazy
sportowej
Analiza stopnia wykorzystania obiektów
częstotliwości imprez i
frekwencjach na nich
Działanie ciaole
Wydział Kultury Fizycznej
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Działanie 1
Zbilansowanie potrzeb zadaniowych w zakresie rozbudowy i modernizacji bazy sportowej ( w ramach
opracowywanej strategii kultury fizycznej Gorzowa Wlkp. 2009- 2016).
W 2015 roku przystąpiono do opracowywania strategii Sportu i Turystyki na lata 2016- 2026, która
przyjęta został przez Radę Miasta w lutym 2016 roku.
1. Budowa i rozbudowa bazy sportowej
• obiekty kubaturowe
Prowadzono prace koncepcyjne nad budową hali widowiskowo - sportowej, dodatkowej niecki 25
metrowej na potrzeby CSR Slowianka
• obiekty otwarte
Prowadzono prace koncepcyjne i logistyczne dotyczące lokalizacji i budowy dwóch boisk przy ul.
Olimpijskiej ( w miejsce środkowej płyty) - jednego ze sztuczną nawierzchnią oraz drugiego z
naturalną trawą wraz z oświetleniem o i grodzeniem.
Wydział Kultury i Sportu
Na potrzeby programu Akcja Lato zbudowano dwa boiska do siatkówki plażowej oraz boisko do
plażowej piłki noznej.
Zbudowano mini boisko wielofunkcyjne przy SP nr 5.
Zbudowano boisko wielofunkcyjne przy SP nr 9.
Rozbudowano przy boisku szkolnym ZS nr 14 ul. Mościckiego- siłownia zewnętrzna.
Rozbudowano boiska sportowe przy SP nr 1O.

2.

Modernizacja bazy sportowej

• Obiekty otwarte
Oddanie do modernizacji płyty pilkarskiej stadionu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego.
Oddanie po modernizacji płyty pilkarskiej stadiony przy ul. Krasińskiego.
Zmodernizowanie sposobu nawadniania na elektroniczny płyty głównej stadionu Miejskiego przy ul.
Olimpijskiej.
Opracowanie koncepcji modernizacji boiska pilkarskiego przy ul. Czereśniowej (OSiR) - z płyty
ziemnej na trawiastą.
Opracowanie koncepcji modernizacji i remontu boiska pilkarskiego przy ul. Malyszyńskiej (w ramach
budżetu obywatelskiego)
KS Progres zmodernizował boisko pilkarskie przy Placu Jana Pawła 11- zmiana nawierzchni trawiastej
i instalacja elektronicznego nawadnia, ogrodzenie boiska,
instalacja siedzisk dla 60 osób,
zainstalowanie piłkochwytów oraz postawienie kontenera magazynowego.

Nalezy dodać, że w maju 2015r. Miasto Gorzów Wlkp. zlozylo trzy projekty dotyczące budowy boisk
wielofunkcyjnych przy Szkolach Podstawowych nr 5, 9 i 1O do naboru wniosków w ramach Programu
Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej, w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej. Konkurs był organizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wszystkie trzy projekty
uzyskały dofinansowanie.
Poniżej przedstawiono informację o ww. projektach:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5:
Wartość zadania: 304 815,00 PLN, dofinansowanie: 100 500,00 PLN.
W ramach inwestycji wykonano:
- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 36,2m x 20,75m o nawierzchni poliuretanowej, z polami do gry w
piłkę ręczną i siatkówkę,
-boisko do koszykówki o wymiarach 22,72m x 16,0m o nawierzchni poliuretanowej,
- pilkochwyty,
-odwodnienie boisk.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10:
zadania: 345 464,00 PLN, dofinansowanie: 114 000,00 PLN.
W ramach inwestycji wykonano:
- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 42,0m x 22,0m o nawierzchni poliuretanowej, z polami do gry w
piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę,
Wartość
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- piłkochwyty,
-odwodnienie boisk,
- zakup wyposażenia sportowego.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9:
zadania: 343 168,00 PLN, dofinansowanie: 103 200,00 PLN.
W ramach inwestycji wykonano:
- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,0m x 32,0 m o nawierzchni poliuretanowej, z polami do gry w
piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę,
- piłkochwyty,
-odwodnienie boisk,
- budowa dojścia do boiska.
Wartość

Działanie 2
Zapewnienie niezbędnych środków własnych oraz rządowych i unijnych na realizację powyższych
zadali.
W 2015 roku w ramach budżetu miasta na powyższe cele wydatkowano 2.783 tys. PLN, w tym:
• OSiR- 1.260 tys. (utrzymanie i eksploatacja bazy sportowej),
• kluby sportowe w ramach dotacji na utrzymanie bazy sportowej będąc w użyczeniu od Miasta
- 460 tys. PLN,
• Wydział Oświaty - 1.063 tys. PLN - budowa i rozbudowa bazy sportowej placówek
oświatowych (SP nr 5, ZS nr 14, SP nr 1O, SP nr 9).

Działanie 4
Opracowanie programu właściwego wykorzystania nowej i modernizowanej bazy sportowej.
Ustalono program wykorzystania przez poszczególne kluby piłkarskie na potrzeby zajęć
szkoleniowych i rozgrywania meczy nowododanych boiska piłkarskich
przy ul. Wyszyliskiego i Krasińskiego.
W ramach Akcji Lato na zbudowanych boiskach do piłki siatkowej plażowej i piłki nożnej plażowej
gorzowskie organizacje pozarządowe realizowały zadania dzięki dotacjom miejskim, na które
wydatkowano 30 tys zł.

Symbol
Kult. fiz. 2

Program
Działanie

Upowszechnianie wiedzy o kulturze fizycznej jako wychowaniu prozdrowotnym

1

Miernik oceny

Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży

działania

1

Termin realizacji działania 1
Koordynator działania 1

diagnozę dokonaną na potrzeby
będącej w trakcie
opracowvwania Strategii Kultury Fizycznej Gorzów Wlkp. 2009-2016

W oparciu i

Działanie ciągłe
Wydział

Kultury Fizycznej

Działanie

1
Upowszechnianie wiedzy o kulturze fizycznej jako wychowaniu prozdrowotnym.

Działania mające na celu realizacje tego działania polegały w głównej mierze na propagowaniu
to główne motto
wychowania prozdrowotnego wśród dzieci i młodzieży. Było
upowszechniania wiedzy o kulturze fizycznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (MOS).
Wszystkie przedsięwzięcia sportowe realizowane przez MOS nacechowane były aspektami
zdrowotnymi, wychowawczymi i środowiskowymi.
Drugim planem charakterystyki tych zadali była sportowa rywalizacja w duchu fair - play.
Głównym przedsięwzięciem sportowym tradycyjnie była Gorzowska Spartakiada Młodzieży. Ogółem w
ramach programu GSM (rok szkolny 2014/15) uczestniczyło 7.783 uczniów, w tym 2488 ze szkół
podstawowych, 1506 ze szkół gimnazjalnych oraz 1789 pondagimnazjalnych.
Procentowy udział gorzowskich uczniów w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży wynosił 80,6%.
Ponadto w ramach grup wstępnego szkolenia organizowanych na potrzeby gorzowskiego sportu
(gorzowskich klubów sportowych) prowadzono zajęcia sportowe (w 37 grupach - w 1O dyscyplinach
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sportu). Istotnym wzbogaceniem działań MOS- u byłe przedsięwzięcia sportowe dla dzieci i
realizowane przez OS i R, w tym:
• Zimowe ferie
• Letnia Olimpiada Sportowo Rekreacyjna
• Czwartki lekkoatletyczne
• Majówka z OS i Rem
• Mistrzostwa Gorzowa Wlkp. w Halową Piłkę Nożną Przedszkoli
• Mistrzostwa Gorzowa w Halowa Piłkę Nożną Szkół Podstawowych
• Mistrzostwa Gorzowa w Halowa Piłkę Nożną Szkół Gimnazjalnych
• Turniej Mikołajkowy w tenisa Stołowego
• XV Miting Olimpiad Specjalnych.
Symbol
Kult. tiz. 3

Program
Działanie

Utrzymanie dotychczasowego
dyscyplinach indywidualnych

poziomu

w

grach

młodzieży

zespołowych

oraz

Utrzymanie przynajmniej na obecnym poziomie środków finansowych na potrzeby
ekstraligowych i pielWszoligowych oraz wybitnych zawodników
miasto

1

zespołów
promujących

Miernik oceny

działania

dokonywanie analiz poziomu
sportowego drużyn
ekstraligowych i pierwszoligowych oraz zawodników dyscyplin
indywidualnych w oparciu o rankingi prowadzone przez krajowe i

1

Okresowe

międzynarodowe

Działanie

federacje Sportu

Działanie ciągłe

Termin realizacji działania 1
Koordvnator działania 1

Wydział

Kulturv Fizyczne·

Stała poprawa warunków szkoleniowych
również w Zespole Szkół Sportowych

2

zgodnych ze światowymi trendami, w tym
- rozbudowa zakresu szkolenia o gry

zespoiowe
Miernik oceny

działania

2

Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2
Działanie 3
Miernik oceny działania 3
Termin realizacji działania 3
Koordynator działania 3

Monitoring
wyników
międzynarodowych

sportowych

na

arenach

krajowych

i

Działanie ciągłe
Wydział

Kultury Fizycznej
usług medycznych dla gorzowskich sportowców
Analiza liczby zatrudnionych lekarzy oraz _Qoziomu finansowania
Działanie ciaole
Wydział Kultury Fizycznej

l Podniesienie poziomu

Działanie 1
Utrzymanie przynajmniej na obecnym poziomie środków finansowych na potrzeby zespołów
ekstraligowych oraz wybitnych zawodników promujących Miasto.
• zespoły ekstraligowe i pierwszoligowe
Stal Gorzów Wielkopolski S.A- żużel, KSSSE AZS PWSZ- koszykówka kobiet, KSz Stilon -szachy,
KS Petanque- bulle, TKKF Stilon -piłka nożna kobiet.
• zawodnicy
kajakarstwo
- Karolina Naja - ME - zloty medal seniorów K-2 na 500 m, srebrny medal w K-2 na 200m,
srebrny medal w K-2 na 1OOOm;
- Wiktor Głazunaw - srebrny medal w C- 2 na 500 m
-Grzegorz Bierzala -srebrny medali MŚ K-2 na 200 m, złoty medal MME w K-2 na 200 m
- Paweł Kaczmarek srebrny medali MŚ K-2 na 200 m, złoty medal MME w K-2 na 200 m
wioślarstwo

-Zbigniew Schodowski- IV m-ce ME seniorów w osadzie ośmioosobowej,
-Olga Michalkiewicz- złoty medal MMŚ w wioślarstwie (czwórka podwójna)
Oprócz wyżej wymienionych nominacje do Igrzysk Olimpijskich uzyskali: Mateusz Drab, Aleksandra
Janicka, Bartosz Jonkisz, Dorian Kleczkowski, Paulina Noga, Dawid Romanowski, Damian Rosowski i
Oskar Warszawski.
koszykówka
-Magdalena Szajtauer- VII m-cew ME U-20
żużel

- Bartosz Zmarzlik- indywidualny i drużynowy MŚ Juniorów; Adrian Cyfer- drużynowy mistrz Europy
Juniorów.
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szachy (solving)
- Kasper Piorun- mistrz świata indywidualnie i drużynowo oraz drużynowy brązowy medalista ME,
sumo
-Aleksandra Nowak- brązowy medal ME
• sport osób niepełnosprawnych
- lekka atletyka - 9 medali mistrzostw świata seniorów- 4 złote, 3 srebrne
brązowe 7 medali mistrzostw swiata juniorów- 5 złotych i 2 srebrne
-ciężary- brązowy medal ME
Nominacje do ekipy na Igrzyska Paraolimpijskie w Rio otrzymali - Tomasz Blatkiewicz, Adrian
lmianowski, Maciej Lepiato, Lech Stoltman, Lukasz Maczasz, Mateusz Michalski, Mariusz Pietrucha,
Bartosz Tyszkowski, Marek Wietecki, Mateusz Woinicki, Milena Olszewska,
Bartosz Tyszkowski najlepszy sportowiec niepełnosprawny 2015 roku w 81 Plebiscycie Przeglądu
Sportowego i TVP.
Sukcesy drużyn ligowych
KSP Słowianka- bule- srebrny medal drużynowych MP
KSz Stilon -brązowy medal drużynowych MP w szachach
Stal Gorzów Wielkopolski S.A. -utrzymanie ekstraligowego statusu
KSSSE AZS PWSZ- utrzymanie ekstarligowego statusu
TKKF Stilon- utrzymanie l ligowego statusu
Działanie

2
poprawa warunków szkoleniowych zgodnych ze światowymi trendami, w tym również w Zespole
Szkół Sportowych -rozbudowa zakresu szkolenia o gry zespołowe.
Od roku szkolnego 2015/16 Zespół Szkół Sportowych został przekształcony w Zespół Szkół
Mistrzostwa Sportowego
Zajęcia prowadzone są w następujących dyscyplinach sportowych:
pływanie, kajakarstwo, wioślarstwo, lekkoatletyka i piłka wodna.
Nie odnotowano rozszerzenia programu dydaktycznego o zespołowe gry sportowe.
Stała

Działanie

3
Podniesienia poziomu usług medycznych dla gorzowskich sportowców.
W 2015 roku nie prowadzono analiz związanych z podniesieniem poziomu usług medycznych dla
gorzowskich sportowców. Zakres usług świadczonych przez Poradnie Sportową przy ul. Dworcowej
jest w dalszym ciągu niewystarczający.

Symbol

Program
Działanie

Kultura 1
1

Miernik oceny

Tworzenie zrównoważonej oferty kulturalnej w mieście.
Określenie

działania

1

Termin realizacji działania 1
Koordynator działania 1
Działanie 2
Miernik oceny działania 2
Termin realizacji działania 2
Koordy_nator działania 2
Działanie 3
Miernik oceny działania 3
Termin realizacji działania 3
Koordyl)ator działania 3

potrzeb

mieszkańców

Badania ilościowe lub jakościowe dat. imprez odbywających się w
zainteresowanie
danym
okresie
nimi
ze
strony
oczekiwanychfoczekiwanych Qrupy społecznej.
Działanie ciągłe od 2010r.
Wydział

Kultury
Szeroka konsultacja planowanych działań wśród uczniów gorzowskich szkól
Stworzenie raportu
Działanie ciągle od 2010r.
Wy~ział rozwoju i promo9jJ Miasta, Wydział Kultury
l Poszerzenie oferty instvtuc·i kultury
Ranking nowych ofert
Działanie ciągłe
Wydział

Kultury

Działanie 1
W 2015 r. Miasto podpisał umowę z Fundacją Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego
w Warszawie na przeprowadzenie badań w ramach projektu pn.: "DNA Miasta: Miejskie Polityki
Kulturalne" w celu sprawdzenia stanu realizacji i aktualności zapisów "Strategii rozwoju kultury w
Gorzowie Wlkp. do roku 2020". Badania (ankietowe + wywiady) zostały przeprowadzone wśród
respondentów z wybranej grupy osób reprezentujących środowisko z obszaru kultury.
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Działanie 2
W 2015 r. nie były prowadzone badania
powstał raport.

wśród

uczniów, tym samym nie

odbyły się

konsultacje i nie

Działanie

3
Miejskie Centrum Kultury
- Orszak trzech króli
- Dzień Pioniera
- Piknik rodzinny
- Dzień dziecka w Parku Róż
- Dni Gorzowa
- Koniec lata party
Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonia Gorzowska
- Musicai"Aiicja w Krainie Czarów"
- Nagranie płyty "Spotkanie"
Miejski Ośrodek Sztuki
-Warsztaty twórcze dla grupy z KLE KLE Księgarnia Kreatywna.
Symbol
Kultura 2

Program
Działanie

2

Miernik oceny działania 2
Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2

Tworzenie nowoczesnej bazy do

świadczenia usług

kulturalnych

Poprawa jakości bazy kulturalnej poprzez modernizację, adaptację i budowę nowych
obiektów
Liczba obiektów oddanych do użytku
Działanie ciągle

Wydział

Kultury

Działanie 2
W 2015 r. rozpoczęto adaptację budynku przy ul. Chrobrego 9, który po remoncie
siedzibą "Klubu Jedynka" należącego do Miejskiego Centrum Kultury.

Symbol
Kultura 3

Program
Działanie

2

Diagnoza potrzeb społecznych w zakresie
zaspokajania

usług

będzie nową

kulturalnych i zapewnienie ich

właściwego

Reorganizacja systemu świadczenia usług kulturalnych, w tym:
*reorganizacja sieci instytucji kultury,
* nowy program współpracy z organ'1zacjami pozarządowymi,
* nawiązanie współpracy z nowymi podmiotami,
tworzenie nowych podmiotów prawnych powolanych 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 strategia budowy marki Miasta
Raoort

.
Miernik ocenv działania 2
Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2
Działanie 3
Miernik oceny działania 3
Termin realizacji działania 3
Koordynator działania 3

Działanie ciągle
Wydział

Kultury
Konstruowanie projektu budżetu zapewniającego
zakresu kultury
Analiza budżetu

realizację

określonych zadań

z

Działanie c~łe
Wydział

Kultury

Działanie 2
W 2015 r. zostało zakończone zadanie: reorganizacja sieci miejskich instytucji kultury. Ostatnim jego
etapem było połączenie z dniem 1 stycznia 2015 r. Miejskiego Ośrodka Sztuki z "Kamienicą
Artystyczną Lamus" w jedną instytucję pn. Miejski Ośrodek Sztuki na mocy Uchwały Rady Miasta nr
LXXV/825/2014 z 29 pażdziernika 2014 r.
25 listopada 2015 r. na mocy uchwały Rady Miasta nr XIX/229/2015 został przyjęty Program
Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016.
Działanie

3
Na zadania z kulturą przeznaczono 13 783 050,32 zł, w tym:
dotacje organizatora dla miejskich instytucji kultury: 13 024 500
17

zł

-współpraca

z instytucjami podlegającymi samorządowi województwa : 60 000 zł
z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych: 489 434,78
- mecenat Prezydenta Miasta: 30 900 zł
-oprawa artystyczna obchodów świąt państwowych: 9 583,05 zł
-organizacja gali Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta 17 483,50 zł
-organizacja sceny letniej 11 O 000 zł
-badania "Strategii rozwoju kultury w Gorzowie Wlkp. do roku 2020": 15 000 zł
- pozostałe: 26 148,99 zł
-współpraca

zł

Bardzo ważne dla rozwoju kultury w Gorzowie, ale także dla jego obszaru funkcjonalnego, są
finansowe przeznaczone na kulturę, dedykowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ramach Poddziałania 4.4.2. Zasoby kultury i
dziedzictwa naturalnego, jest możliwość uzyskania dofinansowania na następujące typy
projektów: ochrona i zachowanie obiektów zabytkowych i zasobów kultury.
Termin rozpoczęcia naboru wniosków zaplanowano na grudzień 2016 r. Orientacyjna kwota
przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 11.000.000 PLN (dla Gorzowa
oraz gmin MOF GW).
środki

Działanie

Strategia Polityki Społecznej Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego 2007 + oraz Program działań na rzecz osób

Symbol
Spo/.1

Program

niepełnosprawnych

Miasta Gorzowa Wielkopolskieoo 2007 +
Realizacja Strategii Polityki Społecznej Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego 2007 +

1

Miernik oceny działania 1

Monitoring poprzez coroczne

sporządzanie sprawozdań

z realizacji

Strategii
Termin realizacji działania 1
Koordynator działania 1

Działanie ciągłe

GCPRiPS, Wydział Spraw Społecznych

Działanie 1 stanowi osobny przedmiot sprawozdania z realizacji Strategia Polityki Społecznej Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego 2007 +, które jest corocznie przedstawiane Radzie Miasta przez Wydział
Spraw Społecznych.

Symbol

Program
Działanie

Prom.-rozw. 1

1

Budowa marki Gorzowa Wlkp.
Realizacja

Miernik oceny działania 1
Termin realizacji działania 1
Koordynator działania 1

Zgodnie z zapisami

założeń

strategii

zarządzania marką

Gorzów.

Uchwalenie strategii
Działanie ciągłe
Wydział

Rozwoju i Promocji Miasta

"Długoterminowej

wystawę zdjęć mieszkańców,

Strategii Zarządzania Marką Gorzów" realizowano w 2015 r.:
które zostały opublikowane w pokonkursowym albumie "Przystań

w Kadrze"; album i wystawa pokazują wieloznaczność hasła Gorzów.Przystań,
obchody Dnia Pamięci i Pojednania - nawiązanie do wizji marki "Jestem dumnym spadkobiercą
Landsberga",
obchody 70. rocznicy ustanowienia administracji polskiej - Dzień Pioniera oraz promocję
wydawnictwa pt. "Gorzów- stolicą Ziemi Lubuskiej",
wsparcie finansowe dla gorzowskich muzyków jazzowych: Michała Wróblewskiego
i Przemysława Raminiaka (wydanie płyty z logo Gorzów. Przystań),
odwrócenie się w stronę rzeki: reaktywacja Dni Gorzowa 2015, podczas których wszystkie
wydarzenia skumulowane były na bulwarach, na moście oraz na błoniach nadwarciańskich,
wsparcie promocyjne dla cygańskiego festiwalu Romane Dyvesa,
promocję Gorzowa na festiwalu Woodstock 2015, podczas którego m.in. promowana była reneta
landsberska, jeden z głównych smaków marki,
promocję konfitury z renety landsberskiej w ramach linii "Skuś się na Gorzów",
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organizację,

w ramach Koniec Lata Party, imprez Mato Racing Show oraz Speedway Grand Prix
(promocja sportu niszowego), a także wygranego przez gorzowian w konkursie koncertu "Europa
ToMy"
wspieranie nietypowych inicjatyw, takich jak: "Dookoła Fiata", "Rowerem po Amazonce",
świadczących o odważnym działaniu i nieszablonowym myśleniu gorzowian,
wsparcie w promocji marki gorzowskich rękodzielników "Made in Gorzów'',
dodruk oraz dystrybucję w gorzowskich hotelach ulotek turystycznych "Twój czas na Przystań",
realizację świątecznej kampanii promocyjnej pn. "Gorzów Blisko Świąt",
współpracę z instytucjami kultury, stowarzyszeniami, spólkami miejskimi oraz firmami
komercyjnymi w zakresie stosowania logotypu Gorzów Przystań,
dbanie o spójną identyfikację wizualną w budynkach Urzędu Miasta - m.in. tablice, tabliczki,
nowe elementy marki Gorzów Przystań w sali sesyjnej,
komunikację z mieszkańcami oraz turystami poprzez stronę internetową gorzow.pl/przystan,
funpage: FB/GorzówPrzystan, FB/SPAMujemy, FB/DniGorzowa, lnstagram, Gorzowskie
Wiadomości Samorządowe, SPAM*, windery promujące kolory marki Gorzów Przystań oraz
gadżety promocyjne laoyucie marki, m.in.: malowanki gorzowskie, kubki, gry plażowe, plecaki,
smycze, ekonotesy.
Symbol
Prom.-rozw. 2

Program
Działanie

Tworzenie warunków dla rozwoju

przedsiębiorczości

Opracowanie i wdrożenie programu Europejskiego Samorządowego Panelu
Kontaktowego, opierającego się na wykorzystaniu sieci kontaktów instytucjonalnych
miasta (stowarzyszenia, miasta partnerskie, związki).

1

Miernik oceny

działania

Coroczna analiza rozwoju przedsiębiorczości w mieście;
Analiza realizacji strategii promocji gospodarczej Miasta i stopnia

1

osiągnięcia założonych celów;
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry obsługującej inwestorów;
Analiza funkcjonowania i rozwoju Europejskiego Samorządowego
Panelu Kontaktowego.

Termin realizacji działania 1
Koordynator działania 1
Działanie

2

Miernik oceny działania 2

Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2
Działanie

3

Miernik oceny

działania

3

Działanie ciągłe

Biuro Obsługi Inwestora we współpracy z Wydziałem Rozwoju i
Promocji Miasta
Gromadzenie i opracowywanie wszelkich informacji o istotnych dla przedsiębiorczości
i warunkach funkcjonowania gospodarczeQo w mieście
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.
Działanie ciag/e
Biuro Obsługi Inwestora we współpracy z Wydziałem Rozwoju i
Promocji Miasta
Wypracowanie i wdrożenie standardów profesjonalnej obsługi inwestora,
ukierunkowanej na założone cele główne i operacvine
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
Koordynator działania 3
Działanie

Dzialanie
Działanie

Działanie ciągle

Biuro

Obsługi

Inwestora

1
zakończone.

2

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu
rozumiana współpraca ze Związkiem

informuje, że podstawą realizacji tego działania jest szeroko
Polskich Miast (ZPM). Związek wspiera działania miast i gmin
w zakresie lobbingu legislacyjnego, jak i pomaga w wymianie doświadczeń miast należących do ZPM.
W ramach tej wspólpracy aktywnie uczestniczymy w projekcie ZPM, a mianowicie w badaniu Systemu
Analiz Samorządowych (SAS). System ten gromadzi i udostępnia dane własne i pomaga w analizie
danych pochodzących ze statystyki publicznej.
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Wskaźniki zostały

pogrupowane według trzech ładów:
(a) środowiskowo-przestrzennego,
(b) gospodarczego i
(c) społecznego (obejmującego również sferę instytucjonalną).
Dzięki tym analizom możemy porównać wyniki na przestrzeni lat przedstawiając potencjalnym
inwestorom potencjał miasta i jego rozwój. Aktualny stan rozwoju możemy ocenić z punktu widzenia
wskaźników zrównoważonego rozwoju, zarówno dla jednego miasta, jak i w zestawieniu z innymi na
przestrzeni jednego roku lub w zestawieniu wieloletnim. Wskaźniki te są narzędziem informacyjnodiagnostycznym ułatwiających ocenę i zarządzanie sferą społeczną, gospodarczą i środowiskową
zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. System analiz samorządowych cały czas rozszerza
swój zakres działalności, dzięki temu jest narzędziem wykorzystywanym zarówno przez jednostki
samorządowe jak i przez inne podmioty, w tym przez inwestorów, którzy pragną zapoznać się
z raportem o stanie Miasta.
Działanie 3
W ramach tego działania Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu współpracuje z Polską Agencją
Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAiiiZ). Agencja ta pomaga inwestorom wejść na polski rynek
oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadzają inwestorów przez
wszystkie niezbędne procedury w kraju oraz wspierają firmy, które już u nas działają. PAiiiZ zawiera
kompleksowe informacje dotyczące otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji naszego Miasta.
W ramach współpracy z PAiiiZ, Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu przesyłam oferty dla
potencjalnych inwestorów, jak również przygotowujemy kompleksową ofertę pod konkretnego
inwestora. Od 2005r. PAiiiZ organizuje także ogólnopolski konkurs "Grunt na medal", którego celem
jest zidentyfikowanie nowych, atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, które mogą być oferowane
przedsiębiorcom obsługiwanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu współpracuje również z innym podmiotem, a mianowicie z COlE
czyli Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Zakres tej organizacji jest lokalny w przeciwieństwie do
agencji opisanej powyżej, która działa w ramach całego kraju. COlE dysponuje danymi w zakresie
wskaźników
ekonomicznych, gospodarczych, ale takze terenów inwestycyjnych, ulg dla
przedsiębiorców, czy mozliwości wsparcia biznesu w ramach regionu. Centrum ma za zadanie
zagwarantować profesjonalną obsługę poprzez doradztwo w wyborze lokalizacji inwestycji, pomoc
prawną oraz nawiązanie kontaktów z partnerami. Zawiera również bazę terenów inwestycyjnych, w
której umieszczone są oferty naszego regionu, dzięki czemu każdy potencjalny inwestor może się z
nimi zapoznać.
W Gorzowie działa podstrefa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zawiera tereny
położone są KSSSE są
inwestycyjne Miasta Gorzowa Wlkp., które ze względu na to, iż
atrakcyjniejsze dla potencjalnych inwestorów.
Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia
podatkowego w podatku dochodowym CIT z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych
lub tworzenia nowych miejsc pracy.
Należy dodać, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.,
Miasto Gorzów wraz z gminami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego planują uzyskać
dofinansowanie na realizacje działań dot. promocji gospodarczej. Konkurs w ramach
Podziałania 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp. planowany jest w 2016r.

Natomiast w ramach Poddziałania 1.3.2. Tereny inwestycyjne- ZIT Gorzów Wlkp., możliwe jest
uzyskanie dofinansowania na kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod
inwestycje.

Symbol

Program
Działanie

Prom~rozw.

1

Miernik oceny

działania

1

Termin realizacji działania 1
Koordynator działania 1

3

Dostępność

komunikacyjna

Działania na rzecz ustanowienia koleiowvch połączeń transqranicznych
Liczba spotkań z partnerem z RFN
Liczba dokumentów dotyczących współpracy

l Działanie ciągłe
l Naczelnik Wydziału
20

Integracji

Europejskięj_ we współpracy

z

Wydziałem

Rozwoju i Promocji Miasta
Działanie

2
Miernik oceny działania 2
Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2

Działanie

l Stworzenie możliwości powstania komunikacji lotniczej
Dokumenty dotyczące lotniska
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Działanie ciągłe
Wydział

Rozwoju i Promocji Miasta

1

W 2015 roku, staraniem Władz Miasta Gorzowa Wlkp., doprowadzono do serii spotkań, w których
uczestniczyli przedstawiciele Spółki Arriva RP, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego oraz Radni
Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dyskutowano nad możliwością uruchomienia bezpośredniego
połączenia Berlina z Toruniem, które miało docelowo obsługiwać wszystkie miejscowości leżące na
trasie przejazdu pociągu. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem właściwych samorządów.
Jednakże, ze względu na duże koszty, planowane przedsięwzięcie uległo modyfikacji w taki sposób,
aby wiosną 2016 roku uruchomić bezpośrednie połączenie na trasie Berlin - Krzyż przez Kostrzyn i
Gorzów Wielkopolski.
Działanie

2

W Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 jako jedną z kluczowych inwestycji wymieniono
budowę lotniska do celów biznesowych i sportowo - turystycznych w okolicach Gorzowa Wlkp.
Inwestycja ta miałaby zwiększyć atrakcyjność północnej części województwa pod względem
inwestycyjnym i biznesowym. Możliwość organizacji takiego lotniska istnieje np. w Lipkach Wielkich,
gdzie zlokalizowana jest baza lotnicza Lasów Państwowych, dysponująca m.in. asfaltowym pasem
startowym. Jednak powstanie takiej infrastruktury w kontekście możliwości jej sfinansowania,
konieczności racjonalizacji i optymalizacji sieci lotnisk regionalnych oraz kierowania się ważniejszymi
priorytetami inwestycyjnymi w strefie oddziaływania Gorzowa Wlkp. na chwilę obecną nie stanowi
zadania kluczowego.
W związku z rozstrzygniętym przetargiem w efekcie którego SP ZOZ LPR otrzymało 4 kolejne
medicoptery, staraniem Władz miasta oraz województwa lubuskiego, w resorcie zdrowia zapadła
decyzja o rozszerzeniu siatki baz HEMS o kolejne 4 w tym również w Gorzowie Wlkp.
W 2015 roku Rada Miasta Gorzowa Wlkp. podjęła dwie kluczowe dla realizacji zadania uchwały:
- wyrażającą zgodę na podjęcie współdziałania z Województwem Lubuskim celem budowy bazy
HEMS w sąsiedztwie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- oraz wyrażającą zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2016 - 2017 z przeznaczeniem
na dofinansowanie 50% kosztów budowy bazy w łącznej wysokości nie przekraczającej 3.000.000,00
PLN.
16 listopada 2015 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Prezydent Gorzowa
Wlkp. - Pan Jacek Wójcicki wraz z Zastępcą Dyrektora SP ZOZ LPR - Panem Pawłem Kamińskim
podpisali umowę o udzieleniu dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą "Budowa Bazy
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w bezpośrednim sąsiedztwie Wielospecjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.". Zadanie ma być zrealizowane do końca 2017 roku."

Symbol
1

Program
Działanie

Ład

1

Miernik oceny działania 1
Termin realizacji działania 1
Koordynator działania 1

Tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta
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 funkc"i mieszkaniowej, usluQ i przemysłu
% terenów objętych planami miejscowymi
Działanie ciągłe
Wydział

Urbanistyki Miasta (WUM), Wydział Gospodarki
(WGN), Wydział Gospodarki komunalnej (WGK),
Wydział Kultury Fizycznej (WKF), Wydział Inwestycji (WIN);
Nieruchomościami
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Działanie

3

Miernik oceny działania 3

Tworzenie miejskiej sieci wewnątrzosiedlowych terenów zielonych (skwerów)
powiązanych z obszarami parkowymi
Powierzchnia terenów zielonych określone w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego

Termin realizacji działania 3

Działanie ciągłe

Koordynator działania 3

Wydział

Działanie

4

Miernik oceny działania 4
Termin realizacji działania 4
Koordynator działania 4

Działanie

5

Miernik oceny działania 5

Termin realizacji działania 5
Koordynator działania 5

Urbanistyki Miasta (WUM),

Zapobieganie niekontrolowanemu "rozlewaniu się" miasta poprzez stworzenie
systemu terenów otwartych i zielonych:
-wyznaczenie obszarów objętych zakazem zabudowy
-opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Powierzchnia uchwalonych planów
Do 2012

r.

Wydział Urbanistyki Miasta (WUM), Wydział Ochrony_ ?!odowiska i
Rolnictwa (WOŚ), Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK), Wydział
Gospodarki Nieruchomościami (WG N), Wydział Geodezji i Katastru
(WKG),
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
-powierzchnia terenów zielonych projektowanych
-powierzchnia terenów zielonych wykonanych
-km nasadzeń zadrzewień przyulicznych
-km projektowanych nasadzeń, zadrzewień przyulicznych
Działanie ciągłe
Wydział

Urbanistyki Miasta (WUM), Wydział Gospodarki Komunalnej
(WGK), Wydział Gospodarki Nieruchomościami (WG N), Wydział
Ochrony Środowiska i Rolnictwa (WOŚiR), Wydział Geodezji i Katastru
(WKG), Wydział Inwestycji (WIN), Wydział Administracji Budowlanej

l (WABi
Działanie

1
zaprezentowane zostały informacje przedłożone przez Wydział Urbanistyki i Architektury:
a) W roku 2015 uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
•
MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańska
a rzeką Wartą (Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XVII/174/2015 z dn.
30.09.2015 r.) z przeznaczeniem na cele:
terenów zieleni, terenów objętych formami ochrony przyrody, terenów leśnych,
terenów zieleni cmentarnej oraz terenów ogrodów działkowych,
terenów wód i urządzeń melioracji wodnych,
terenów rolnych oraz terenów zabudowy zagrodowej,
terenów usług sportu,
terenów usług oraz terenów usług, obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów,
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów zabudowy
mieszkaniowo - usługowej, a także z zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem
usług sportu
• MPZP
miasta
Gorzowa
Wlkp.
dla
obszaru
położonego
na
południe
od Chróścika ograniczonego terenami lasów od strony wschodniej, południowej i
zachodniej (Uchwała Nr Xll/109/2015 z dn. 27.05.2015 r.) z przeznaczeniem pod
funkcje gospodarki odpadami z dopuszczeniem OZE; gospodarki odpadami z
dopuszczeniem produkcji, usług, skaldów, magazynów oraz OZE; zabudowy usługowej
(z wyłączeniem usług związanych z przebywaniem zwierząt) oraz grzebowisko dla

Poniżej

zwierząt.

b) W roku 2015 kontynuowano
zagospodarowania przestrzennego:

pracę
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nad

następującymi

miejscowymi

planami

•

•

c)

Plany

MPZP miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską,
ul. Poznańską i południową granicą miasta (Uchwała Nr XLIV/520/2013 Rady Miasta
Gorzowa z dn. 27.02.2013 r.). Przedmiotem opracowania planu jest określenie zasad
zabudowy i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod funkcje zabudowy
mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, usługi, tereny zieleni urządzonej oraz
wynikające
z
istniejących
uwarunkowań
inne
i ograniczeń przestrzennych,
MPZP miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego u zbiegu ul. Górczyńsklej i Księcia
Adama Czartoryskiego (Uchwała Nr LXXIV/801/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dn.
29.09.2014 r.) Przedmiotem opracowania planu jest określenie zasad zabudowy i
handlu
zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod funkcje usług
wielkopowierzchniowego.

W roku 2015 podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:
•
Uchwała R.M. nr Xll/110/2015 z dn. 27.05.2015 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego pomiędzy ul. Strzelecką, ul. Wybickiego i rzeką Kłodawą.,
o
Uchwała R.M. nr Xll/111/2015 z dn. 27.05.2015 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru połozonego pomiędzy ul. Mosięzną
i ul. Metalowców,
o
Uchwałą R.M. nr V/32/2015 z dn. 28.01.2015r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego obszaru polożonego przy ulicy Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania z
ulicą Walczaka w Gorzowie Wlkp.

zajmują

ok. 53,96 % obszaru miasta.

Działanie 3
W ww. planach uchwalonych w roku 2015 tereny przeznaczone pod funkcje zieleni zajmują łączną
powierzchnię 183,45 ha oraz 19,69 ha pod funkcję ogrodów działkowych i 260,85 ha na cele rolne.
Jednocześnie w planach miejscowych dla poszczególnych funkcji określa się minimalną powierzchnię
biologicznie czynną, które równiez wpływają na wzrost terenów zielonych w mieście.

W odniesieniu do planów będących w trakcie opracowania tereny zielone zostały wyznaczone w:
• Projekcie MPZP miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy
ul.
Sulęcińską,
ul.
Poznańską
i południową granicą miasta
(Uchwała
Nr XLIV/520/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dn. 27.02.2013 r.).
Działanie 4
W zapisach w uchwalanych miejscowych planach określone są zasady zabudowy,
a tym samym w pewnych obszarach nie dopuszcza się możliwości lokalizacji budynków. Takie tereny
jak tereny zagrozenia powodzią oraz tereny rolne, ogrodów działkowych i zieleni określone zostały w
miejscowym planie obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską, a rzeką Wartą.

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.
Ponadto w projekcie miejscowego planu dla obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską,
ul. Poznańską i południową granicą miasta wyznaczono tereny lasów, zieleni, rolnicze
z dopuszczeniem zalesień. Ograniczenia zabudowy wynikają m.in. z bezpośredniego sąsiedztwa drogi
ekspresowej S-3 oraz w związku ze strefą ochronną istniejącego ropociągu naftowego. Jest to obszar
o powierzchni ok. 23 ha, pamiętać należy jednak, iz jest to projekt i moze jeszcze ulec zmianie.
Działanie 5
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

23

miasta.
Ww.
zadanie
obecnie
realizowane
w uchwalonym MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul.
rzeką Wartą oraz w projekcie MPZP miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego
Sulęcińską, ul. Poznańską i południową granicą miasta.

Symbol

Program
Działanie

Ład

Ukształtowanie śródmiejskiego

2

centrum

jest
a
pomiędzy ul.

Poznańska

usługowo-mieszkaniowego

nad

Wartą.

Stworzenie sprawnego układu komunikacji obsługującego centrum miasta:
wprzebudowa i optymalizacja układu drogowego centrum miasta

1

-optymalizacja transportu zbiorowego

-utworzenie zespołu deptaków w powiązaniu z
centrum miasta

ciągami

pieszymi i rowerowymi

w

-utworzenie ciągu spacerowo rekreacyjnego wzdłuż rzeki Kledawki

-budowa
Miernik oceny

działania

Termin realizacji
Koordynator

Działanie

działania

łączącej

3

miasta na

przebudowę układu

komunikacyjnego

Wydział

Dróg i Transportu Pub!icznego (WDiT), Wydział Inwestycji
(WIN), Wydział Urbanistyki Miasta (WUM), Wydział Gospodarki
Komunalnej (WGK),

1

2

Stare Miasto z Zawarciem

Działanie ciągłe

1

Miernik oceny działania 2
Termin realizac·i działania 2
Koordynator działania 2

Działanie

pieszej

Nakłady budżetu

1

działania

kładki

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

Nakłady budżetu

miasta

Działanie ciągłe

Wydział Kułtury

Fizycznej (WKF), Wydział Inwestycji (WIN), Wydział
Urbanistyki Miasta (WUM), Wydział Geodezji i Katastru (WKG),Wydział
Administracji Budowlanej (WAB), Wydział Ochrony środowiska i
Rolnictwa~OŚ), \'Y_y_51ział Gospodarki Nieruchomościami CWGN),
Stworzenie wysokiej jakości obszarów przestrzeni publicznej:
- ukształtowanie bulwarów zielonych nad Wartą w powiązaniu z obszarami Natura

2000

Miernik oceny działania 3

Termin realizac·i działania 3
Koordynator działania 3

Działanie

4

Miernik oceny działania 4
Termin realizacji działania 4
Koordynator działania 4

Działanie 5
Miernik oceny działania 5
Termin realizacji działania 5
Koordynator działania 5

-ukształtowanie panoramy miasta od strony rzeki Warty
-utworzenie ciągu spacerowo-rekreacyjnego wzdłuż rzeki Kładawki
-rewaloryzacja poszczególnych ulic i placów
-rewaloryzacja i humanizacja zabudowy centrum
-poprawa jakości infrastruktury
- ukształtowanie tras zwiedzania miasta i szlaków turystycznych
Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych z wyłączeniem terenów pod
budynkami,
powierzchnia zrewitalizowanych budynków

Działanie cia!=lłe
Wydział

Administracji Budowlanej (WAB-pracownia kanselWatara
zabytków), Wydział Dróg i Transportu Publicznego {WDiT), Wydział
Gospodarki Komunalnej (WGK), Wydział Ochrony Srodowiska i
Rolnictwa (WOŚ), Wydział Inwestycji (WIN),Wydział Urbanistyki Miasta
(WUM), Wydział Gospodarki Nieruchomościami ( WGN), ZGM, PEC
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
Nakłady budżetu miasta
Działanie ciągłe

Wydział

lnwestycji(WIN), Sekretarz Miasta, Wydział Urbanistyki
Miasta(WUM), Wydział Administracji Budowlanej (WAB), Wydział
Gospodarki Nieruchomościami CWGN),
Stworzenie sieci oqólnodostepnych arkingów
Liczba nowych miejsc parkingowych
Działanie ciągłe
Wydział

Inwestycji (WIN), Wydział Urbanistyki Miasta (WUM},
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Działanie 1
Zadania określone w Działaniu 1, tj. przebudowa i optymalizacja układu drogowego centrum miasta,
utworzenie
zespołu
deptaków
w
powiązaniu
z
ciągami
pieszymi
i
rowerowymi
w centrum miasta i utworzenie ciągu spacerowo - rekreacyjnego wzdłuż rzeki Ktodawki realizowane
były w projekcie miejscowego planu dla obszaru położonego przy ulicy Strzeleckiej w Gorzowie Wlkp.

Działanie 2
Opracowywane w 2015 r. miejscowe plany, ze

względu

na

swoją lokalizację

nie

uwzględniają

tych

założeń.

Działanie 3
Zadania dotyczące utworzenia ciągu spacerowo- rekreacyjnego wzdłuż rzeki Kłodawki, rewaloryzacja
i placów,
rewaloryzacja
i humanizacja zabudowy centrum
i
poszczególnych
ulic
ukształtowanie tras zwiedzania miasta realizowane poprzez wskazanie z MPZP ww. funkcji w
projekcie planu obszaru położonego przy ulicy Strzeleckiej w Gorzowie Wlkp.
Działanie

4
te, w zakresie prac urbanistycznych, zostały zrealizowane w
planach zagospodarowania przestrzennego w latach poprzednich.
Działania

już

uchwalonych miejscowych

Działanie 5
W 2015r. Wydział Inwestycji i Remontów Dróg nie prowadził inwestycji związanych z budową miejsc
parkingowych w śródmieściu, natomiast w ramach zadań inwestycyjnych prowadzonych poza centrum
miasta:
v' PRZEBUDOWA UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO W GORZOWIE WLKP.- wybudowano nową
zatokę postojową na 8 miejsc i przebudowo trzydzieści istniejących miejsc parkingowych;
v' PRZEBUDOWA CHODNIKÓW l PARKINGÓW PRZY UL. STILONOWEJ 1-12 - powstały
dwa nowe miejsca postojowe.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, opracowywane w 2015 r. nie dotyczą tej
tematyki, gdyż są zlokalizowane poza obszarem Śródmieścia, a projekt MPZP dla obszaru
położonego pomiędzy ul. Strzelecką, ul. Wybickiego i rzeką Kłodawą ze względu na swój zasięg i
charakter nie wyznacza takiego miejsca.

Symbol

Program

Działanie

Rewitalizacja historycznej zabudowy miasta

Ład3

1
l

Miernik oceny

działania

1

Termin realizacji działania 1
Koorc!Y!lator działania 1
Działanie

2

Miernik oceny

działania

2

Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2

Działanie

3

Powstrzymanie degradacji zasobów mieszkaniowych i użytkowych oraz zmiana
substandardu zamieszkania
~zidentyfikowanie zagraZeń technicznych wymagających pilnej inteiWencji
- bieżące prace remontowe i konserwacyjne
- rozpoznanie kompleksowe w zakresie zagrożeń technicznych, uZytkowych i
przestrzenn ch
Ankiety określające potrzeby i oczekiwania
Ankiety określające poziom zadowolenia z realizacji przedsięwzięcia (od
rozpoznania do realizacji )
Sprawozdania z realizacji etapów prac
Sprawozdania finansowe
Działanie ciągłe

Pracownia Mie.skiego Konserwatora Zabvtków
Identyfikacja gospodarcza i społeczna
-zdefiniowanie funkcji i przeznaczenia terenów oraz identyfikacja odbiorcy,
użytkownika , uczestnika i mieszkańca
Ankiety określające potrzeby i oczekiwania
Ankiety określające poziom zadowolenia z realizacji przedsięwzięcia (od
rozpoznania do realizacji)
Sprawozdania z realizacji etapów prac
Sprawozdania finansowe
Działanie ciągłe

Pracownia Miejskiego Konserwatora Zabytków
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
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Miernik oceny działania 3

Termin realizacji działania 3
Koordynator działania 3

Działanie

4

Miernik oceny

działania

4

Termin realizacji działania 4
Koordynator 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
Liczba powstałych mieszkań i podmiotówg_ospodarczych
Działanie ciaq/e
Pracownia Miejskiego Konserwatora Zabytków

Przywrócenie rangi należnej śródmiejskiemu historycznemu obszarowi miasta
- kształtowanie wizerunku rewitalizacji obszarów i przejrzysta informacja
- konsekwentna realizacja poszczególnych etapów rewitalizacji
Ankiety określające potrzeby i oczekiwania
Ankiety określające poziom zadowolenia z realizacji przedsięwzięcia (od
rozpoznania do realizacji )
Sprawozdania z realizacji etapów prac
Sprawozdania finansowe
Działanie ciągle

Pracownia Miejskiego Konserwatora Zabytków

Działanie 1
W 2015 roku nie zostały przeprowadzone ankiety określające potrzeby i oczekiwania, a także
określające poziom zadowolenia z realizacji przedsięwzięć, ponieważ przeprowadzenie ww. ankiet
wykracza poza zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków.
W 2015 roku dofinansowano prace konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach w ramach uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005
roku w sprawie udzielania dotacji z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
województwa lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz
określenia form i zasad ich udzielania (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2006, Nr 2, poz. 27 ze zm.):
- kamienica przy ul. Armii Polskiej 22,
-kamienica przy ul. Mieszka l 60,
- kamienica przy ul. Śląskiej 40-42,
- kamienica przy ul. Jasna 1-2, ul. Śląska 38.
Działanie 2
W 2015 roku nie zostały przeprowadzone ankiety określające potrzeby i oczekiwania, a także
określające poziom zadowolenia z realizacji przedsięwzięć, ponieważ przeprowadzenie ww. ankiet
wykracza poza zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków.
W 2015 roku Miejski Konserwator Zabytków nie wykonał sprawozdania z realizacji etapów prac
wymienionych w Działaniu 2 oraz sprawozdania finansowe, ponieważ nie jest to w jego
kompetencjach.
Działanie 3
W 2015 roku nie zostały przeprowadzone ankiety określające potrzeby i oczekiwania, a także
określające poziom zadowolenia z realizacji przedsięwzięć, ponieważ przeprowadzenie ankiet
wykracza poza zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków.
W 2015 roku Miejski Konserwator Zabytków nie wykonał sprawozdania z realizacji etapów prac
wymienionych w Działaniu 3 oraz sprawozdania finansowe, ponieważ nie jest to w jego
kompetencjach.
Miejski Konserwator Zabytków nie posiada informacji na temat jaka jest liczba powstałych mieszkań i
podmiotów gospodarczych w 2015 roku.
Działanie 4
W 2015 roku nie zostały przeprowadzone ankiety określające potrzeby i oczekiwania, a także
określające poziom zadowolenia z realizacji przedsięwzięć, ponieważ przeprowadzenie ww. ankiet
wykracza poza zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków.
W 2015 roku nie zostały wykonane sprawozdania z realizacji etapów prac wymienionych w Działaniu 4
oraz sprawozdania finansowe, ponieważ zadanie to nie znajduje się w kompetencjach Miejskiego
Konserwatora Zabytków.
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W 2015 roku Miejski Konserwator Zabytków w Gorzowie Wlkp. wydał 271 decyzji
na prowadzenie działań przy zabytkach w zakresie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 1446 ze zm.).
Inwestycje objęte ww. decyzjami obejmowały m.in.: przebudowę lokalu użytkowego, przebudowę
instalacji gazowej, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, usunięcie drzew i krzewów w parku,
przebudowę instalacji c.o. i c.w.u., remont dachu, umieszczenie reklamy na elewacji frontowej,
budowę sieci cieplnej z przyłączami do budynków, remont sieci kablowej, remont i rozbiórkę wiat,
remont i kolorystykę elewacji, ocieplenie elewacji, remont wnętrza kamienicy, przebudowę części
strychu, remont fasady, budowę balkonów.
zezwalających

Natomiast w drodze postanowień (w 2015r. - 84 szt.), Miejski Konserwator Zabytków,
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 2016, poz. 778) oraz uzgodnił zamierzenia budowlane
w zakresie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016, poz.
290).
uzgodnił

Należy dodać, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.,
Miasto Gorzów wraz z gminami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego planują uzyskać
dofinansowanie na realizacje działań dot. rewitalizacji. Konkurs w ramach Podziałania 9.2.2.
Rozwój obszarów zmarginalizowanych - ZIT Gorzów Wlkp. planowany jest w 2016r. Typy
projektów mogących uzyskać dofinansowanie to kompleksowa rewitalizacja fizyczna
zdegradowanych obszarów poprzemysłowych.

Symbol

Program
Działanie

Ład4

1

Utworzenie bazy metadanych dla Gorzowa Wlkp.

Miernik oceny działania 1
Termin realizacji działania 1
Koordvnator działania 1
Działanie

2

Miernik oceny działania 2
Termin reafiza~Ji działania 2
Koordynator działania 2
Działanie 3
Miernik oceny działania 3
Termin realizacji działania 3
Koordynator działania 3
Działanie 4
Miernik oceny

Utwotzenie miejskiego systemu informacji przestrzennej

działania

4

Termin realizacji działania 4
Koordynator działania 4

Liczba z

łoszonych

zbiorów danych

Do 2013
Wvdział Geodez'i i Katastru IWKG , Wydział Informatyki (IN F)
Utworzenie właściwe· struktury organizacyjnej
Liczba zbiorów danych włączonych do systemu.
Do 2016
Wydział Geodezji i Katastru (WKG), Wydział Informatyki (INF), Sekretarz
Miasta, Wydziały merytoryczne
Uzbroienie techniczne do przetwarzania i udostępniania danych
Liczba udostępnionych zbiorów danych.
Do 2016
Wydział Geodezji i Katastru (WKG), Wydział Informatyki (INF), Sekretarz
Miasta
l Prowadzenie miejskiego geoportalu
Ilość wejść do systemu, ilość korzystających z systemu,
Czas uzyskania dostępu do informacji,
Sporządzanie corocznych analiz podejmowanych działań.
Działanie ciągłe

Wydział

Geodezji i Katastru (WKG), Wydział Informatyki (IN F)

Działanie

1
Geodezji i Katastru podaje, iż Działanie 1 zostało zakończone. Metadane dotyczące ewidencji
gruntów i budynków, za które odpowiedzialny jest Wydział, zostały utworzone i są uaktualniane w
razie potrzeby.

Wydział

Działanie 2
W roku 2015 utworzono następujące zbiory danych dotyczących:
o/ map historycznych tj. planu miasta wg stanu na 1945 rok, mapy zniszczeń wojennych, map zmian
granic po 1945 roku;
o/ map
dróg
rowerowych
wraz
ze
wstępną
inwentaryzacją
znaków związanych
z ruchem rowerowym
o/ map źródeł emisji z obszaru występowania przekroczeń w Gorzowie Wielkopolskim;
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./
./
./

./

map do Budżetu Obywatelskiego 2016;
map do projektu KAWKA 2;
map na potrzeby rewitalizacji tj. map stanu technicznego i własności budynków
w obszarze rewitalizacji (na podstawie danych ZGM), rozmieszczenie przestrzenne beneficjentów
GCPR, mapy obwodów szkolnych, mapy zdarzeń policyjnych, połączenie danych o punktach
adresowych z danymi o ilości osób zameldowanych, delimitacja granic obszaru rewitalizacji;
map dotyczących zagospodarowania terenów wzdłuż rz. Kledawki oraz dotyczących analizy
ciągów pieszych i przestrzeni publicznych w centrum miasta.

Działanie

3

Uzbrojenie techniczne do przetwarzania i udostępniania danych bez zmian. Zbiory danych
przestrzennych udostępnione przez geoportal miasta Gorzowa Wlkp. to:
./ Orlofotomapa z 2008 oraz 2011 roku .
./ Działki ewidencyjne .
./ Kontury klasyfikacyjne .
./ Budynki.
./ Adresy .
./ POI.
./ Ofert inwestycyjne .
./ Numeryczny model terenu (NMT) .
./ Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego .
./ Mapa akustyczna .
./ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .
./ Rejestr zabytków .
./ Gminna ewidencja zabytków w zakresie budynków należących do GEZ.
./ Obszary rewitalizacyjne w mieście .
./ Placówki edukacyjne w mieście .
./ Obszary ochrony przyrody .
./ Drogi rowerowe .
./ Mapa topograficzna w skali 1: 25 000 z lat 1927- 1934.
./ Tereny podlegające ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Działanie 4
Geoportal miejski odwiedza średnio 2 550 osób miesięcznie.
Czas uzyskania dostępu do informacji ok. 1 sekundy- dostęp on-line.
Analiza podejmowanych działań sporządzana jest na bieżąco w celu weryfikacji
udostępnianych danych ze zmieniającymi się podstawami prawnymi.

Program
Działanie

Symbol

Poprawa sprawności wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta Gorzowa

Ład6

Wlkp.

1

Miernik oceny

działania

1

Termin realizagj_l działania 1
Koordynator działania 1
Działanie 2
Miernik oceny

działania

2

Termin realizac"i działania 2
Koordynator działania 2
Działanie

zgodności

Budowa, przebudowa i remont układu komunikacyjnego miasta Gorzowa w celu jego
usprawnienia, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu pojazdów oraz pieszych .
Analiza wykonania budżetu,
Ocena stanu technicznego dróg na terenie miasta.
Działanie gggłe
Wydział

Dróg i Transportu Publicznego, Wydział Inwestycji
Wprowadzenie systemu sterowania ruchem pojazdów na głównych
komunikacyjnych miasta optymalizującego ruch międzydzielnicowy
Badania natężenia ruchu pojazdów na wyznaczonych ulicach.
Analiza wykonania budżetu.

ciągach

Działanie ciągłe
Wydział

Dróg i Transportu Publicznego

1

Inwestycje drogowe wykonane w 2015r.
PRZEBUDOWA ULICY DOBEJ- 11 ETAP- przebudowywano ulicę Dobrą na odcinku o długości ok. 1,
323m od skrzyżowania z ul. Artylerzystów do skrzyżowania z ul. Folwarczną (Stalową). Dodatkowo
w ramach zadania przebudowano dalszy odcinek ulicy Dobrej o długości ok. 240m od skrzyżowania
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z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Malyszyńską oraz ok. 80 metrowy odcinek ul. Artylerzystów.
W ramach zadania wykonano:
./ przebudowę jezdni - ok. 1, 643m,
./ ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni asfaltowej- 1, 323m
./ oświetlenie drogowe z oprawami energooszczędnymi typu LED- 45 szt. lamp,
./ kanalizację deszczową z rur GRP - kolektor o długości 1, 691m, 63 szt. wpusty,
75 szt. studnie,
./ zbiorniki retencyjne umożliwiające stopniowe odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej - 2 szt.
Zadanie "Przebudowa ul. Dobrej - 11 etap" - zostało zrealizowane w ramach Narodowego programu
przebudowy dróg lokalnych - Etap 11: Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój". Całkowita wartość
zadania wyniosła 6 149 705,63 PLN, dofinansowanie to 3 000000,00 PLN. Projekt zakładał poprawę
bezpieczeństwa w ruchu pojazdów i pieszych poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego, fizyczne
separowanie ruchu pieszych od ruchu pojazdów, poszerzenie jezdni, rozdzielenie kierunków ruchu,
poprawa jakości oznakowania poziomego i pionowego, zwiększenie płynności oraz wsparcie
tworzenia powiązań drogowych dla zwiększenia dostępności do lokalnych ośrodków gospodarczych.
PRZEBUDOWA UL. BACZEWSKIEGO - wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej, obejmującą
odcinek ul. Baczewskiego do ul. Poznańskiej i fragment ul. Kowalskiego. Zakres prac objął przede
wszystkim wykonanie drogi asfaltowej (2.400m) na podbudowie z kruszywa łamanego z elementami
spowolnienia ruchu (wyniesionymi skrzyżowaniami/zjazdami) o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej, umocnienie zjazdów kruszywem naturalnym łamanym wraz z humusowaniem poboczy i
obsianiem mieszanką traw. Przed przystąpieniem do właściwych robót budowlanych niezbędne było
usunięcie zakrzewień. Prace zakończono terminowo i odbiór końcowy nastąpił 28 września 2015r.
PRZEBUDOWA UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO - w ramach zadania dokonano przebudowy całej
ul. Wyczólkowskiego na długości 283,75m wraz z włączeniami na skrzyżowania. Przebieg jezdni
zaprojektowano w przybliżeniu po śladzie istniejącej jezdni oraz przy zachowaniu dotychczasowej
szerokości (6,0m). Zakres przebudowy objął wykonanie robót budowlanych:
./ branży drogowej, obejmującej między innymi wykonanie nowej konstrukcji jezdni
z nawierzchnią z SMA, budowę chodników z kostki betonowej, schodów terenowych wzdłuż
chodników, budowę nowej zatoki postojowej na 8 miejsc i przebudowie istniejących 30 miejsc
parkingowych,
./ branży elektrycznej- budowa sieci oświetlenia drogowego z oprawami typu LED,
./ branży sanitarnej- kanalizacja deszczowa, przebudowa przepompowni kanalizacji sanitarnej,
./ związanych z przebudową kablowych linii energetycznych, sieci ciepłowniczych, w tym
likwidacją kolizji,
./ z zakresu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, obejmującej budowę sygnalizacji
świetlnej w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 15.
Roboty realizowano w okresie sierpień - grudzień 2015r.
Z uwagi na późne pozyskanie środków finansowych na realizacje przedmiotowego zadania (w dniu
24.06.2015r.) przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych zastal ogłoszony
w dniu 29.06.2015r. umowę z Wykonawcą robót zawarto z dniem 30.07.2015r.
na kwotę
1.581.465,97PLN.
W 11 półroczu również wydatkowano środki na nadzór inwestorski w kwocie 25.000,00 PLN oraz
nadzór autorski w kwocie 1.623,00 PLN. Z inwestycją związane jest też wydatkowanie środków
na opracowanie dokumentacji dotyczącej likwidacji kolizji z ciepłociągiem w wysokości 3.567,00 PLN.
WYKONANIE DROGI GRUNTOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI SANTARNEJ- ULICA
WAWROWSKA- w ramach zadania inwestycyjnego wykonano następujący zakres robót:
./ wykonanie
nowej
nawierzchni
ciągu
pieszo-jezdnego
w
ulicy
Wawrowskiej
na
długości
od
skrzyżowania
o
nawierzchni
z
kruszywa
naturalnego
z ul. Warszawską do zjazdu na drogę wewnętrzną (ul. Gajową) tj. odcinek 351mb,
./ wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z włączeniem się do istniejącej kanalizacji w ulicy
Warszawskiej, na działkach nr 20/2, 34/1, 1880, 2172 obręb 3 Wawrów,
./ usunięcie kolizji z istniejącym wodociągiem fi 11 OPE,
./ umocnienie pobocza kostką brukową kamienną 15,70 m2 ,
./ humusowanie poboczy i skarp z obsianiem trawą 1025,70 m2.
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Protokołem z dnia 26.11.2015 roku odebrano wykonane roboty i przekazano przedmiot odbioru do
eksploatacji. Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosły 20.910,00 PLN,
na pełnienie nadzoru inwestorskiego 9.778,50 PLN, na roboty budowlane 418.286,36 PLN oraz za
pełnienie nadzoru autorskiego 1.230,00 PLN.

Złożone

wnioski o dofinansowanie w 2015r.

W 2015r. Miasto Gorzów Wlkp. złożono wniosek aplikacyjny na projekt pn.: "Przebudowa ulicy
Towarowej wraz z przebudową ulicy Fabrycznej od Skrzyżowanie z ulicą Towarową do Ronda
Świętego Jerzego". Projekt został pozytywnie oceniony. Realizacja inwestycji zaplanowano na
2016r. Wartość wniosku aplikacyjnego wynosi 4 703 349,35 PLN, dofinansowanie 2. 351.674,00 PLN.
Realizacja zadania obejmuje dwie drogi powiatowe stanowiące jeden ciąg komunikacyjny,
zlokalizowany w centralnej części miasta, łączący przeprawę mostową na rzece Warcie z rozległymi
terenami mieszkalnymi oraz obiektami przemysłowymi i instytucjami użyteczności publicznej.
Przebudową objęte są: ul. Towarowa (droga powiatowa nr 2543F) na całej jej długości, (gdzie łączy
się bezpośrednio z ul. Śląską- droga powiatowa 2541F) oraz ul. Fabryczna (droga powiatowa nr
2510F) na odcinku od skrzyżowania z ul. Towarową do końca odcinka przebudowanego w ramach
realizacji ronda św. Jerzego. Wymienione rondo łączy bieg ulic: Grobli (droga powiatowa 2548FO),
Przemysłowej (droga gminna 100836F), a dalej z Trasą Nadwarciańską oraz przez most
staromiejskim w kierunku centrum miasta. Ul. Fabryczna krzyżuje się również z drogą powiatową
2545F- ul. Wawrzyniaka.
Przebudowa ul. Towarowej oraz Fabrycznej połączy spójną siecią dróg osiedle Zawarcie z centrum
miasta. Kompleksowa przebudowa ulic i budowa ścieżki rowerowej zwiększy płynność ruchu oraz
bezpieczeństwo podczas cyklicznych meczów żużlowych. Całość przebudowanego układu będzie
tworzyła spójną, funkcjonalną i efektywną sieć dróg lokalnych z drogami powiatowymi i gminnymi,
także z uwagi na dostępność komunikacyjną w odniesieniu do lokalnych centrów wzrostu, obszarów
problemowych i instytucji i usług publicznych.

Również w zeszłym roku (23 grudnia 2015r.) podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji
technicznej i aplikacyjnej przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w
Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta" (studium wykonalności,
Program funkcjonalno-użytkowy, koncepcja programowo-przestrzenna, audyt bezpieczeństwa ruchu
drogowego), celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: Oś Priorytetowa IV - Infrastruktura drogowa dla miast,
Działanie: 4.2 - Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią
drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Wniosek o dofinansowanie
złożony zostanie w 2016r.

W

ramach

zaplanowanej inwestycji przebudowana zostanie ulica Walczaka, Bierzarina i
w ciągu drogi krajowej nr 22 w Gorzowie Wielkopolskim, na odcinku około 3,6 km. Po
zakończeniu realizacji inwestycji cały odcinek, objęty projektem będzie drogą dwukierunkową,
dwujezdniową, posiadać będzie klasę drogi GP (droga główna ruchu przyspieszonego, potocznie
zwana drogą szybkiego ruchu) oraz nośność 115kN/oś.
Łukasińskiego

Należy dodać, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.,
Miasto Gorzów planuje uzyskać dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Przebudowa ul.
Kostrzyńskiej". Jest to projekt strategiczny, wybierany w trybie pozakonkursowym. Konkurs w
ramach Podziałania 5.1.2 Transport drogowy - ZIT Gorzów Wlkp. planowany jest w 2016r.
Wartość dofinasowania wynosi 6 500 000,00 Euro.
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Symbol

Program
Działanie

Ład

1

Modernizacja taboru autobusowego

Miernik oceny

działania

Termin realizacj'1
Koordynator
Działanie

Liczba zakupionych autobusów

1

Dróg i Transportu Publicznego

Modernizacja taboru tramwajowego
działania

działania

działania

Liczba zakupionych tramwajów

2
2

Działanie ciągłe
Wydział

2

3

od 2011 r.

Dróg i Transportu Publicznego

Modernizacja infrastruktury komunikacji miejskiej

Miernik oceny

działania

Termin realizacji
Koordynator

Działanie ciągłe
Wydział

1

2

Termin realizacji

Działanie

1

działania

działania

Miernik oceny

Koordynator

Rozwój publicznej komunikacji miejskiej

7

3

działania

działania

3

Liczba zakupionych wiat przystankowych.
Liczba zmodernizowanych peronów i zatok autobusowych oraz peronów
tramwajowych.
Liczba przystanków wyposazonych w system informacji pasażerskiej.
Liczba wybudowanych i zmodernizowanych pętli i dworców autobusowych.
3

Działanie ciągłe
Wydział

Dróg i Transportu Publicznego

Działanie 1
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. informuje, że w roku 2015 nie zakupiono
nowych ani używanych autobusów, ogłoszono natomiast przetarg na dzierżawę 1O nowych
niskopodłogowych autobusów spełniających normę emisji spalin EURO 6 (przetarg został ogłoszony w
miesiącu listopadzie 2015 r.).
Działanie

2i3
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. informuje, że w roku 2015 nie zakupiono
nowych tramwajów.
Niemniej jednak Miasto Gorzów Wlkp. wraz z MZK wspólnie pracowały nad projektami dotyczącymi
zbiorowego transportu miejskiego - szynowego na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. Projekty (opisane
poniżej) planowane są do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020. Planowany termin złożenia projektów to listopad 2016r.
v'

Projekt "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp."
-l etap, podmiot odpowiedzialny za realizację projektu to Miasto Gorzów Wlkp. Planowany zakres
rzeczowy obejmuje budowę i modernizację tras tramwajowych (10,18 km), budowę punktu
przesiadkowego, który będzie pełnił funkcję miejsca dogodnych przesiadek dla pasażerów do i z
komunikacji miejskiej, zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej, w tym dynamicznej
informacji na przystankach, w Internecie i urządzeniach mobilnych. Szacunkowa wartość
całkowita 137.880.000 PLN, szacunkowa wartość dofinansowania 84.220.000 PLN. Pula środków
w ramach POiiŚ na lata 2014-2020 dla Województwa Lubuskiego- Gorzowa Wlkp. na realizację
projektów ZIT z zakresu transportu niskoemisyjnego sięga maksymalnie 37.567.081 EUR. Projekt
strategiczny, znajduje się na liście projektów komplementarnych Strategii ZIT z priorytetowym
wsparciem w ramach POiiŚ. Złożono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wstępną fiszkę
projektu.

v'

Projekt "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor
tramwajowy i infrastruktura techniczna" - l etap, podmiot odpowiedzialny za realizację projektu
to Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Projekt przewidziany w ramach POiiŚ
na lata 2014-2020. Planowany zakres rzeczowy obejmuje m.in. zakup 14 nowych wagonów
tramwajowych, modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi oraz system monitoringu torów
odstawczych. Szacunkowa wartość całkowita projektu 122.480.000 PLN, kwota dofinansowania
ok. 74.770.000 PLN. Projekt strategiczny, znajduje się na liście projektów komplementarnych
Strategii ZIT z priorytetowym wsparciem w ramach POiiŚ. Złożono do Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju wstępną fiszkę projektu.
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Pula środków w ramach POiiŚ na lata 2014-2020 dla Województwa Lubuskiego- Gorzowa Wlkp. na
realizację projektów z zakresu transportu niskoemisyjnego sięga maksymalnie 37.567.081 EUR. Są to
projekty strategiczne, znajduje się na liście projektów komplementarnych Strategii ZIT z priorytetowym
wsparciem w ramach POiiŚ. Fiszki projektów złożono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Ponadto zaplanowano dwa uzupełniające projekty, będące zarzaem projektami rezerwowymi. Poniżej
znajduje się ich opis:
./ Projekt "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - etap 11" podmiot odpowiedzialny za realizację projektu to Miasto Gorzów Wlkp. Planowany zakres
rzeczowy obejmuje uzupełnienie brakującej infrastruktury związanej z transportem niskoemisyjnym
przyjaznym środowisku, m.in. budowę nowej linii tramwajowej oraz modernizację odcinków tras
tramwajowych, ok. 2,057 km. Szacunkowa wartość całkowita 14.550.000 PLN, wartość wydatków
kwalifikowanych 11.830.000 PLN, planowane dofinansowanie 8.870.000 PLN. Przewidywany
okres realizacji 2021 - 2023. Złożono wstępną fiszkę projektu - projekt rezerwowy na liście
projektów komplementarnych Strategii ZIT z priorytetowym wsparciem w ramach POiiŚ .
./ Projekt "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor tramwajowy
i infrastruktura techniczna - etap 11" - podmiot odpowiedzialny za realizację projektu to Miejski
Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. W ramach projektu planuje się
uzupełnienie fioty wagonów tramwajowych, ~- zakup 6 nowych wagonów tramwajowych.
Szacunkowa wartość całkowita: 49.410.000 PLN, wartość wydatków kwalifikowanych 40.170.000
PLN. Planowane dofinansowanie 30.120.000 PLN. Przewidywany okres realizacji 2020- 2023.
Złożono wstępną fiszkę projektu - projekt rezerwowy na liście projektów komplementarnych
Strategii ZIT z priorytetowym wsparciem w ramach POiiŚ.

[Symbol
Środ. 1

Program
Działanie

Zarządzanie

zasobami wodnymi

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem

1

Miernik oceny działania 1
Termin realizacji działania 1

Koordynator działania 1
Działanie 2
Miernik oceny działania 2

Badania jakości wód powierzchniowy_c;;h i

podziem~ch

Działanie ciągłe

Wydział Ochrony S rodowiska

i Rolnictwa

Ochrona przeciwpowodziowa

Brak

podtopień

terenów;

Nakłady

poniesione na utrzymanie i

rozbudowę

systemu

melioracyjnego; Nakłady poniesione na utrzymanie wałów przeciwpowodziowych
Termin realizac;:U działania 2
Koordynator działania 2
Działanie 3
Miernik oceny działania 3

Termin realizac·i działania 3
Koordynator działania 3
Działanie 4
Miernik oceny działania 4

Termin realizacji działania 4
Koordynator działania 4

Działanie

Działanie ~Ie
Wydział

Ochrony S rodowiska i Rolnictwa
Gospodarka wodno~ściekowa
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 mieiskiei.
Działanie ciągłe
Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o. Wydziałinwestycji
Gospodarowanie wodami 9_padowymi
Nakłady poniesione na utrzymanie i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej
Długość sieci kanalizacji deszczowej
Ilość zainstalowanych urządzeń oczyszczających wody opadowe
Działanie ciągłe
Wydział

Gospodarki Komunalnej

2

Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa w zakresie swoich zadań dokonał konserwacji urządzeń

melioracji szczegółowych. Wykonane prace polegały w szczególności na odmulaniu dna rowów o dł.
14 479 mb i wykaszaniu dna i skarp rowów (24 264 mb) oraz oczyszczeniu przepustów (59 szt. o
długości 467mb). Odmulono i oczyszczono również zanieczyszczony i niedrożny przepust o dł. 33mb
przebiegający przez nasyp kolejowy, na rowie R-Wa-1 oraz zamontowano kraty na wlocie
przedmiotowego przepustu w celu ograniczenia dopływu zanieczyszczeń.
Koszt powyższych prac wyniósl104 000 PLN.
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Działanie

3
dane za 2015r. zostały przekazane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.
1. Nakłady finansowe poniesione na rozbudowę i modernizację:
"-' sieci wodociągowej- 14 797,40 tys. PLN +wykupy sieci 255,04 tys. PLN,
"-' sieci kanalizacyjnej -1 762,67 tys. PLN +wykupy sieci 228,18 tys. PLN,
"-' ujęć wody (stacje uzdatniania wody)- 3 608,64 tys. PLN
"-' oczyszczalni ścieków - 13 395, 14 tys. PLN
Poniższe

2.

i kanalizacyjnej:
(magistralna i rozdzielcza bez przyłączy)- 422,50 km, w tym:
"-' budowa i modernizacja sieci wodociągowej związanej z Funduszem Spójności - 11,30
km,
"-' budowa i modernizacja sieci wodociągowej przez osoby fizyczne i prawne w ramach
zawartych porozumień z PWiK Sp. z o.o. - 1, 76 km
Sieć kanalizacyjna (bez przykanalików)- 290,7 km, w tym:
"-' budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej związanej z Funduszem Spójności - 11,30
km,
"-' budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej przez osoby fizyczne i prawne w ramach
zawartych porozumień z PWiK Sp. z o. o.- 0,53 km.
Długość

sieci

wodociągowej

Sieć wodociągowa

Szacunkowa liczba mieszkańców korzystających z sieci:
"-' wodociągowej- w 2015r. podłączono ok. 381 osób,
"-' kanalizacyjnej- w 2015r. podłączono ok. 1 377 osób.
Jakość

"-'
"-'
"-'

wód podziemnych pobieranych przez miejskie ujęcie wody surowej:
3
3
SUW "Centralny"- mgFe/dm 2,62
mgMn/dm
0,32,
3
3
SUW "Kłodawa"- mgFe/dm 1,02
mgMn/dm 0,16,
3
3
SUW "Siedlice"- mgFe/dm
2,48
mgMn/dm 0,62.

Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni miejskiej
wyników badań:
ChZT mg0 2/dm 3 1 136,00 dopływ,
755,00 po osadniku wstępnym,
52,00 odpływ
BZT5 mg0 2/dm 3 519,00 dopływ,
338,00 po osadniku wstępnym,
9,70 odpływ
3
Zawiesina ogólna mg/ dm 453,00 dopływ,
235,00 po osadniku wstępnym,
9,38 odpływ.
3
Fosfor ogólny mg/ dm 14,70 dopływ,
13,30 po osadniku wstępnym,
0,34 odpływ.
3
Azot ogólny mg/ dm
113,30 dopływ
105,00 po osadniku wstępnym
9,24 odpływ.

średnie

roczne zestawienie

Działanie 4
W 2015 r. Miasto podpisało porozumienie dotyczące udziału w realizowanym przez Ministerstwo
Środowiska projekcie Plany adaptacji do zmian klimatu w miastach, którego głównym celem jest
określenie podatności największych miast polskich na zmiany klimatu, zaplanowanie działań
adaptacyjnych na poziomie lokalnym oraz podniesienie świadomości mieszkańców w tym zakresie.
Efektami projektu będą Miejskie Palny Adaptacji (MPA) przygotowane indywidualnie dla każdego
miasta oraz we współpracy z urzędami tych miast, które zadeklarowały swój udział w projekcie. MPA
będą opracowywane z uwzględnieniem specyficznych lokalnych uwarunkowań geograficznych,
społecznych i gospodarczych.
Niezwykle istotnym założeniem projektu jest fakt, iż Ministerstwo środowiska będzie koordynować to
przedsięwzięcie, biorąc na siebie ciężar finansowy i główne zadania organizacyjne.
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Oznacza to, że MŚ będzie występowało jako beneficjent do Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020 oraz wyłoni w postępowaniu przetargowym wykonawcę, który we współpracy z
miastami będzie odpowiedzialny za opracowanie MPA.
W związku z tym Miasto nie poniesie

żadnych

kosztów opracowania MPA.

Dodatkowo korzyścią wynikającą z przystąpienia do projektu będzie możliwość uzyskania
dofinansowania do realizacji zadań inwestycyjnych zagospodarowania wód opadowych, których
wsparcie zostało przewidziane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020 w ramach działania 2.1 - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem
odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
(85%). Dotyczy to projektu "Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa
Włkp.", które Miasto planuje złożyć w IV kwartale 2016 r.

l Symbol
Środ. 2

Program
Działanie

1

Miernik oceny działania 1
Termin realizacji działania 1

Koordynator działania 1
Działanie

2

Miernik oceny działania 2
Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2
Działanie 4

Miernik oceny działania 4
Termin realizacji działania 4
Koordynator działania 4
Działanie 5
Miernik oceny działania 5
Termin realizacji działania 5
Koordynator działania 5

Ochrona i zachowanie

istniejących

terenów zielonych i rekreacyjnych

Utrzymanie zasady dokonywania nasadzeń kompensacyjnych (zastępczych)
za udzielane zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
Analiza udzielanych zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów

w zamian

Działanie ciąQłe

Wydział

Ochrony S rodowiska i Rolnictwa
Ochrona terenów wartościowych przyrodniczo i krajobrazowo przed zainwestowaniem
Stopień zainwestowania terenów ·w.
Działanie ciągłe

Wydział

Urbanistyki Miasta
Wprowadzanie do zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w ramach obowiązku tworzenia powierzchni biologicznie czynnej zalecenia co do
dokonywania nasadzeń tiWałych, zwłaszcza drzew
Powierzchnia terenów, dla których wydano zalecenia
Działanie ciągle
Wydział Urbanistyki Miasta

Prowadzenie

postępowań

w sprawach zniszczenia zieleni

Ilość postępowań
Działanie ciągłe

Straż Miejska; Wydział Ochrony S rodowiska i Rolnictwa; Wydział Gospodarki

Komunalnei
Działanie

1

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa podaje, że w 2015 r. na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) udzielono 425 zezwoleń na usunięcie 2
891 drzew oraz krzewów o łącznej powierzchni 587,4 m2. Zezwolenia te dotyczyły drzew i krzewów
rosnących na nieruchomościach będących w posiadaniu osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych,
szkół, administratora cmentarza oraz firm i innych podmiotów. Z nieruchomości będących we władaniu
Miasta, drzewa i krzewy usuwano na podstawie zezwoleń wydawanych przez ograny wskazywane
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W ramach udzielonych zezwoleń zobowiązano do
dokonania nowych nasadzeń w ilości 1 604 szt. drzew oraz krzewów o powierzchni 314,4 m2.
Wydział

Inwestycji i Remontów Dróg w 2015r. w ramach zadania "Rozbudowa Cmentarza
Komunalnego", zrealizował nasadzenia zastępcze w ilości 550 szt. drzew (dęby czerwone, brzozy
brodawkowate, sosny pospolite, klony i inne) oraz 753 szt. tawuły wierzbolistnej i 7 szt. ligustry
pospolitej.

Działanie 2
Wydział Urbanistyki

i Architektury, podaje, że mieJscowe plany zagospodarowania przestrzennego
miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską a rzeką Wartą obejmuje
obszar Natura 2000 o wartościach przyrodniczo - krajobrazowych i wprowadza odpowiednie
uregulowania również w sąsiedztwie obszaru chronionego w celu ochrony wartości krajobrazowych.
Tereny wartościowe przyrodniczo i krajobrazowo znajdujące się w uchwalonym MPZP miasta
Gorzowa Wlkp. dla obszaru polożonego pomiędzy ul. Poznańską a rzeką Wartą są
niezagospodarowane, w ich sąsiedztwie w treści planu miejscowego sankcjonowana jest tylko
istniejąca zabudowa (zwykle siedliskowa) lub ewentualnie niewielkie jej uzupełnienie.
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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 wskażnik 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.
Działanie

5

Postępowania

w sprawach zniszczenia zieleni prowadzone są zgodnie z ustawą o utrzymaniu
w gminach, ustawą o ochronie przyrody oraz kodeksem wykroczeń.
W 2015 r. na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
prowadzono dwa postępowania w sprawie zniszczenia drzew spowodowanego niewłaściwą
pielęgnacją, które ostatecznie umorzono, gdyż drzewa zachowały żywotność i odbudowały swoje
korony. Prowadzono również trzy postępowania w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej
za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia. Postępowania umorzono, gdyż krzewy
odrosły a sprawców usunięcia drzew nie znaleziono.
czystości

i

porządku

l

Program
Działanie 1
Miernik oceny

Symbol
Środ. 3

działania

Termin realizacji

Ochrona powietrza
Ograniczenie tzw. niskiej emisji
Badania jakości powietrza
Nakłady poniesione na ograniczenie niskiej emisji

1

działania

1

Koordynator działania 1
Działanie 2
Miernik ocenv działania 2
Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2
Działanie 3
Miernik oceny działania 3
Termin realizacji działania 3
Koordynator działania 3

Działanie

Do 2017 r.
Wydział

Ochrony Srodowiska i Rolnictwa; PEC"';

Wydział

Inwestycji

Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej;

Termoizolacja budynków

Poniesione nakłady
Działanie ciaQ/e
Wydział

Inwestycji; Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
na paliwo ekologiczne w autobusach komunikacji miejskiej
Liczba pojazdów z silnikami na paliwo alternatywne
Przejście

Działanie ciągłe

Miejski

Zakład

Komunikacji

1i2

Jednym z elementów wpływających na ograniczenie niskiej emisji jest realizacja przez Miasto Gorzów
Wlkp. projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp."
Projekt dofinansowany został z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach programu priorytetowego: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program
pilotażowy KAWKA" oraz pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze. Jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. Liderem projektu i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Partnerem projektu. Celem
projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację wysokoemisyjnych
systemów zaopatrzenia w energię cieplną (piece kaflowe, c.o. etażowe węglowe) na obszarze o
przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń -w śródmieściu Gorzowa Wlkp. Jest to
obszar miasta, który ze względu na wiek zabudowy mieszkaniowej nie posiadał dotychczas
nowoczesnego systemu cieplnego.
W 2015r. w ramach "KAWKI" podłączono 74 budynki do sieci ciepłowniczej, zlokalizowane przy
ulicach: Drzymały, Borowskiego, Dąbrowskiego i Łokietka. W 2016r. przypada do realizacji największy
zakres rzeczowy projektu.
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31 grudnia 2015r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.2.2. Efektywność
energetyczna - ZIT Gorzów Wlkp., realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Miasto Gorzów Wlkp. wytypowało następujące placówki, które planuje zgłosić do dofinansowania:
Zespół Szkół nr 13, Przedszkole Miejskie nr 4, Przedszkole Miejskie nr 9, Żłobek Miejski nr 3.
W 2015r. opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wlkp. oraz stworzono
bazę danych pozwalającą na ocenę gospodarki energią na terenie miasta oraz inwentaryzację źródeł
emisji gazów cieplarnianych. Dokument ten jest niezbędny do pozyskiwania środków w perspektywie
finansowej na lata 2014-2020 na działania związane ze zmniejszeniem emisyjności, jak na przykład
termomodernizacje, inwestycje w komunikację miejską. Sporządzenie PGN zostało dofinansowane z
Funduszu Spójności w ramach POiiŚ 2007 - 2013. Całkowita wartość zadania 128 950,00 PLN,
dofinansowanie 109 607,50 PLN.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa podaje następujące informacje nt. działań podejmowanych w
2015 r. w celu ograniczenia niskiej emisji:
-' Rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną (realizowane przez takie
jednostki jak: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów, spółdzielnie mieszkaniowe).
Poniesione nakłady -10 867 210,30 zł.
w tym pożyczka WFOŚiGW w Zielonej Górze (program KAWKA) - 4 106 615,00 zł
-' Redukcja emisji z niskich źródeł komunalno-bytowych polegająca na likwidacji źródeł ogrzewania
opalanych paliwami stałymi i włączenie budynków do m.s.c. (realizowane przez ZGM, spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe)
Poniesione nakłady- 8 215 603,99 zł
w tym dotacja NFOŚiGW (program KAWKA) : 5 634 021,93 zł
w tym pożyczka WFOŚiGW w Zielonej Górze (program KAWKA): 2 151 912,35 zł
-' Ograniczanie strat ciepła poprzez termomodernizację budynków oraz wykonanie audytów
energetycznych i projektów ocieplenia (realizowane przez ZGM, Miasto Gorzów, spółdzielnie i
wspólnoty mieszkaniowe)
Poniesione nakłady- 6 729 401 ,85zł
-' W uchwalonych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach o lokalizacji
inwestycji celu publicznego i decyzjach o warunkach zabudowy ujmowano zapisy dotyczące
włączania systemów grzewczych budynków do scentralizowanych systemów grzewczych lub
stosowania niskoemisyjnych źródeł ciepła. W uchwalonych planach uwzględniano ustalenia
sposobów zabudowy i zagospodarowania terenu umożliwiające ograniczenie emisji pyłu PM1 O
-' Inwentaryzacja i stworzenie bazy danych źródeł niskiej emisji. W 2015 r. przeprowadzono
inwentaryzację źródeł niskiej emisji na terenach o przekroczonych normach jakości powietrza w
Gorzowie Wielkopolskim oraz utworzono bazę danych źródeł emisji z obszaru występowania
przekroczeń. Koszty tego zadania nie obciążają budżetu miasta, pokrywane są z dotacji
NFOŚiGW.

-'

Poniesione nakłady- 94 833,00 zł (dotacja NFOŚiGW w ramach programu KAWKA).
Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca niskiej emisji w ramach programu KAWKA. Celem
kampanii jest wskazanie zagrożeń wynikających z niskiej emisji jak i korzyści płynących z jej
likwidacji oraz zachęcenie mieszkańców miasta do zmiany sposobu ogrzewania na przyjazny
środowisku. W 2015 r. przeprowadzono 3 konkursy, wykonano plakaty, razdystrybuowano plakaty
i ulotki, opracowano i opublikowano w prasie dwa artykuły. Koszty kampanii nie obciążają budżetu
miasta, pokrywane są z dotacji NFOŚiGW.
Poniesione nakłady- 8 230,75 zł (dotacja NFOŚiGW w ramach programu KAWKA),
1) Kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów.
Łącznie

Wydział

poniesione

nakłady:

25 915 279,89

zł.

Inwestycji i Remontów Dróg, w 2015r. wykonał termomodernizację Zespołu Szkół
nr 16 na łączną kwotę 2 858 521,81 PLN. W ramach zadania wykonano:
demontaż starych okien i montaż nowych, wyposażonych w szybę antywłamaniową na
2
poziomie parteru w ilości 514, 10m wraz z wymianą podokienników,
demontaż starych okien i montaż nowych bez szyby antywłamaniowej wraz z podokiennikami
w ilości 230,28m 2,
2
ocieplenie ścian przyziemia w ilości 1059,20 m

Ogólnokształcących

-'
-'
-'
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./
./
./
./
./
./
./

ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie struktury w ilości 7153,0 m'
dacieplenie stropodachu pełnego styropapą EPS 200 grub.15 cm i pokrycie dachów papą
termozgrzewalną w ilości 982,52 m2
dacieplenie stropodachu wentylowanego- granulatem w ilości 3295,00m 2
wykonanie kominów wentylacyjnych 25 szt. oraz obróbki blacharskie,
wymieniono stolarkę drzwiową w ilości 120,80 m2
wykonanodoświetlacze okien piwnicznych przy budynku ZSO Nr 16, w ilości 82 kpi.,
w ramach umowy na roboty dodatkowe wymieniono instalację elektryczną do
nowomontowanych lamp elewacyjnych na długości 540,00 m.

Działanie

3

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z .o.o., podaje, że w roku 2015 r. nie
zakupiono pojazdów na paliwo ekologiczne. Ogłoszono natomiast przetarg na dzierżawę 1O nowych
niskopodłogowych autobusów spełniających normę emisji spalin EURO 6 (przetarg został ogłoszony w
listopadzie 2015 r.).

l Symbol
$rod. 4

Program
Działanie

Poprawa klimatu akustycznego

2

Miernik oceny działania 2

Budowa ekranów akustycznych
Poniesione nakłady

Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2

Wydział

W 2015r. Miasto nie

Środ. 5

Działanie

Inwestycji

wybudowało żadnych

l Symbol

Program

Działanie ciągłe

1

Miernik oceny działania 1
Termin realizacji działania 1
Koordynator działania 1

ekranów akustycznych.

Ograniczenie

uciążliwości wywoływanych

przez wibracje

Przebudowa torowisk linii tramwajowych
Poniesione nakłady
Działanie ciaQ/e
Wydział Inwestycji; Miejski Zakład Komunikacji

Działanie to zostanie ujęte w planowanym do realizacji projekcie pn.: "System zrównoważonego
transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp." - etap l oraz etap 11. Więcej informacji o projekcie
znajduje się przy opisie Działania 2 "Modernizacja taboru tramwajowego", w Programie Ład 7
niniejszego Sprawozdania.

Symbol
$rod. 6

Program
Działanie

1

Miernik oceny działania 1

Gospodarka odpadami komunalnymi

Zmniejszenie

ilości

odpadów deponowanych na

Ilość deponowanych odpadów
zakładu ZUO w Chruściku

składowisku

w stosunku do masy odpadów

trafiających

do

w

Ilość odpadów wysegregowanych
trafiających do zakładu ZUO w Chruściku

Termin realizacji działania 1
Koordynator działania 1
Działanie 2
Miernik oceny działania 2
Termin realizacji działania 2
Koordynator działania 2
Działanie 3
Miernik oceny działania 3
Termin realizacji działania 3
Koordynator działania 3

stosunku

do

masy odpadów

Działanie ciągłe
Zakład

Utvlizac·i Odpadów Sp. z o.o.

l Selektvwna zbiórka odpadów
Ilość

odpadów zebranych selektywnie

Działanie ciągłe
Zakład

Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.; Wydział Ochrony Srodowiska i
Rolnictwa
l Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
Ilość unieszkodliwianych odpadów niebezpiecznych
Działanie ciągłe
Zakład

Utylizacji Odpadów Sp. z o. o.
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Działanie

1
Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. podaje następujące informacje za 2015r.:
deponowanych odpadów w stosunku do masy odpadów trafiających do zakładu ZUO w

Zakład
Ilość

Chruściku

-łączna ilość przyjętych

odpadów: 109 317 Mg,
- ilość odpadów przyjętych i poddanych procesowi unieszkodliwiania poprzez składowanie: 12 767
Mg.
Procesowi sortowania poddano odpady o kodach:
-20 03 01 (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 41 882 Mg
- 20 03 01 ( niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne [OPDADY SUCHE]: 15 875 Mg
-20 03 99 (odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach: 391 Mg
W wyniku przetwarzania na instalacji sortowania wysegregowano
- Papier i tektura- 3 888 Mg
- Metale nieżelazne - 44 Mg
- Metale żelazne - 1148 Mg
-Tworzywa sztuczne (PET, folia, PP)- 998Mg
- Szkło - 682 Mg
- Drewno - 286 Mg
-Minerały (np. piasek, kamienie)- 6818 Mg
- 19 12 12 Materia organiczna do kompostowania- 19 888 Mg
-1912 12 Odpady posortownicze, balast-14 055 Mg
- 16 01 03 Zużyte opony 40 Mg
- 16 06 05 Baterie- 6 Mg
- 20 01 36 Zużyty sprzęt elektryczny- 13,8 Mg
Działanie

poniższe

frakcje

materiałowe:

2

Zakład

Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. podaje następujące informacje za 2015r.:
Ilość odpadów zebranych selektywnie
W 2015 r. dostarczono do Zakładu następujące ilości surowców zebranych selektywnie:
Tworzywa sztuczne- 328 Mg
Szkło- 755Mg
Makulatura- 11 O Mg
Zmieszane odpady opakowaniowe- 139 Mg
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuje, że w 2015 r. realizowano zadanie pn. "Usuwanie

wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2015". W ramach
zadania usunięto 109,84 Mg wyrobów zawierających azbest.
Działaniami zadania objęto 31 nieruchomości należących do osób fizycznych, Miasta, spółek
handlowych, Administracji Domów Mieszkalnych i Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zadanie obejmowało demontaż wyrobów zawierających azbest oraz ich zabezpieczenie, transport
i przekazanie do unieszkodliwienia wytworzonych odpadów azbestowych z obiektów położonych na
24 nieruchomościach i zabezpieczenie, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów
azbestowych w postaci zdemontowanych wyrobów z terenu 7 nieruchomości.
Rodzaj usuniętych wyrobów zawierających azbest: płyty eternitowe faliste - 89,560 Mg, okładziny
ścian- 9,500 Mg, elementy zabudowy balkonów- 1,280 Mg oraz ocieplenie z wełny zanieczyszczonej
azbestem- 9,500 Mg .
Koszty poniesione na realizację ww. zadania w kwocie 60 412,00 PLN pokryte zostały z dotacji
otrzymanej przez Miasto z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Zielonej Górze.
Działanie

Zakład

3
Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. podaje

następujące

informacje za 2015r.:

Ilość unieszkodliwianych odpadów niebezpiecznych
W 2015 r. unieszkodliwiono poprzez składowanie następujące ilości odpadów niebezpiecznych:
• Odpady zawierające azbest (kod 17 06 05 i 17 06 01)- 7376,14 Mg
•
Pozostałe odpady niebezpieczne: 173,48 Mg
• Zanieczyszczona gleba (17 05 03*)- 826Mg-odpad poddano bioremediacji i oczyszczono.
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Dodatkowo zebrano ponad 123 Mg odpadów niebezpiecznych, które ze względu na niemożliwość
unieszkodliwienia w ZUO, zostały przekazane do unieszkodliwienia wyspecjalizowanym podmiotom
posiadającym stosowne decyzje.

Działanie

Kształtowanie proekologicznych zachowań w życiu codziennym mieszkańców
Gorzowa Wlkp. w duchu zasady zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie
mieszkańcom dostępu do informacji o środowisku.

Symbol
$rod. 7

Program
1

Edukacja ekologiczna

Miernik oceny działania 1
Termin realizacji działania 1
Koordy_nator działania 1
Działanie

Ilość

zor anizowanvch konkursów, kampanii i imprez dla mieszkańców

Działanie ciągłe
Wydział

Ochrony Brodowiska i Rolnictwa,
Udostepnianie informac·i o środowisku

2

Miernik oceny działania 2
Termin realizacji działania 2

Działanie ciągłe

Koordvnator działania 2

Wydział

Działanie

Ilość

o ublikcwanych informacji

Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

1

Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa zorganizował w 2015 r. następujące wydarzenia:

v' 4 konkursy dla dzieci i młodzieży:
-Konkurs na zbiórkę puszek aluminiowych
-Konkurs "Zbieramy Makulaturę"
-Konkurs na hasło promujące ograniczanie niskiej emiSJI
-Konkurs plastyczny na plakat mówiący o ograniczaniu niskiej emisji
W konkursach tych uczestniczyły dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i
szkół panadgimnazjalnych.
v' 1 konkurs dla nauczycieli
Konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji dotyczącej niskiej emisji, zorganizowany w celu
spopularyzowania wśród dzieci i młodzieży wiedzy o niskiej emisji, a także wyrobienia w nich dobrych
nawyków związanych z ochroną środowiska.
W konkursie uczestniczyli nauczyciele ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Przygotowano i przeprowadzono Etap 11 kampanii edukacyjno-informacyjnej pokazującej
zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji. Oprócz konkursów skierowanych do
uczniów
i nauczycieli gorzowskich placówek oświatowych (szkól podstawowych i
gimnazjów) opracowano
i opublikowano 2 artykuły prasowe oraz przeprowadzono
dystrybucję ulotek informacyjnych.
v'

korzyści

v' Zorganizowano konkurs dla
na balkonach.
v'

Współpracowano

w organizacji

mieszkańców

i wspierano

różnorodnych

na

najefektowniejszą kompozycję kwiatową

Zarząd Okręgu

przedsięwzięć

Ligii Ochrony Przyrody oraz placówki oświatowe
edukacyjnych, w tym realizacji Programu "Lubuskie

gra w zielone".
v' Wydział był inicjatorem i koordynatorem w naszym
dla Ziemi" i Kampanii Sprzątanie Świata.

mieście ogólnoświatowej

akcji "Godzina

Poniesione nakłady 28 670,48 PLN, w tym 8 230,75 PLN stanowiące koszty kampanii edukacyjnoinformacyjnej, które nie obciążają budżetu Miasta i pokryte są z dotacji NFOSiGW.
Działanie 2
W Systemie Informacji o Środowisku dostępnym w BIP opublikowano w 2015 r. dane o 1032
dokumentach zawierających informacje o środowisku.
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